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НН
езважаючи на контрольні ро#

боти та хвилювання перед от#

риманням семестрових оцінок,

учні та вчителі Міжнародної школи

«Меридіан» не забувають і про розваги.

Ми намагаємося зробити все, щоб нав#

чання в школі не було нудним і прино#

сило якомога більше користі.

Як завжди, на передодні свят у нашій

школі було проведено дуже багато різно#

манітних заходів. По#перше, це зимові

майстер#класи, на яких діти прикрашали

ялинкові кулі в техніці декупаж, робили

ялиночки та песиків з фетру, новорічні

свічки, віночки та ще багато різноманіт#

них чудових речей. Крім цього, кожен

клас мав змогу поїхати на екскурсію, на

якій учні не лише дізналися про щось

нове та цікаве, а й мали змогу просто

поспілкуватися та чудово провести час

разом зі своїми однокласниками та вчи#

телями. Такі екскурсії проходять у нашій

школі щомісяця. Також новорічний нас#

трій дітям, батькам та вчителям допомог#

ли створити святкові виступи дітей.

Справжнім подарунком для всіх стала

музична новорічна вистава від учнів се#

редньої та старшої школи під назвою

«Дванадцять місяців». Діти нагадали

усім, як ми прожили останні дванадцять

місяців нашого шкільного життя.

Міжнародна школа «Меридіан» # це

навчальний заклад, у якому учні здо#

бувають не лише знання. Ми намагає#

мося навчити наших дітей бути людя#

ними, толерантними, бути здатними

співчувати та допомагати іншим. 

Вже більше, ніж десять років, ми тра#

диційно напередодні дня Святого Ми#

колая разом з учнями та їхніми батька#

ми готуємо подарунки для дітей, які

виховуються в дитячих будинках та

школах#інтернатах. Звичайно, наші

подарунки не замінять дітям домівки

та рідних батьків, але відвідуючи таких

дітей, ми прагнемо передати їм часточ#

ку свого серця та душевного тепла.

Після проведення такої акції наші ви#

хованці починають переосмислювати

своє життя, переоцінювати те, що во#

Міжнародна школа
«Меридіан» вітає
всіх зі святами!
Зимові свята � це пора, коли трапляються різні дива, коли люди
прагнуть робити більше добра та кожен день відчувається свя�
то в душі. На жаль, у житті існує багато проблем, які заважа�
ють нам поринути в це свято. Дуже часто ми, дорослі, створю�
ємо або вигадуємо ці проблеми самі. Але це не про нас!
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ни мають, а також стають більш вдяч#

ними по відношенню до своїх батьків.

Ще одним нашим традиційним зимо#

вим заходом є благодійний ярмарок. Це

надзвичайно важлива подія в житті на#

шої школи та родини кожного учня, ос#

кільки діти разом з батьками готують

вдома різноманітні hand#made поробки,

новорічні прикраси, картини, кулінарні

вироби тощо. Цього року ярмарок від#

бувся 19 грудня. Це було справжнє свя#

то, яке з радістю відвідала велика кіль#

кість батьків та гостей. Кожен міг прид#

бати для себе будь#який із запропонова#

них учнями товарів. Хтось купив собі

чудові новорічні прикраси, інші ласува#

ли смаколиками. Покупці розраховува#

лись не справжніми грошима, а спеці#

альною валютою, яку вони могли обмі#

няти при вході на ярмарок. Справжні

гроші складали в закриту скриньку, яку

відкрили наступного дня, та учні стар#

ших класів підрахували усе зароблене.

Усі вилучені кошти, як і кожного року,

були передані на лікування хворих. 

Цього року зібрані кошти ми переда#

ли 13#річній дівчинці, якій поставлено

діагноз ДЦП, хлопцю, який після жах#

ливого ДТП вже 10 років прикутій до

лікарняного ліжка. Софійка та Олек#

сандр виховуються лише мамами, зов#

сім нещодавно вони втратили своїх та#

тусів. Не зважаючи на всі життеві обс#

тавини вони борються за те, щоб жити

повноцінним життям. Ми спробували

хоч трохи підтримати їх у цій боротьбі.

Учні школи багато працювали для то#

го, щоб заробити гроші на ярмарку, але

вони з радістю передали всі зібрані кош#

ти на нужди тих, хто цього потребують.

Наші діти та їхні батьки поспішають ро#

бити добрі справи із кожним роком ба#

жаючих прийняти участь у благодійно#

му ярмарку стає все більше. Ми запро#

шуємо всіх бажаючих приєднуватись до

наших благодійних акцій і разом з нами

робити добрі справи.

Міжнародна школа «Меридіан» вітає

всіх зі святами! Бажаємо всім здоров’я,

затишку, миру, злагоди й добра! Нехай

Новий рік принесе всім нові мрії та спо#

дівання, які неодмінно здійсняться!

Олена Тарасенко

Заступник директора з навчальноA

виховної роботи Міжнародної школи

«Меридіан»
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ів�століття це так багато і так мало.

Мало для всіх, а для таких жіночок , як

у нашій родині, це насправді дуже ма�

ло. Наша родина � це наш літературно � співо�

чий колектив, від клубу «Голосіївське відлун�

ня». Ми цей клуб благодійності сами створи�

ли. Нам трохи більше, як рік, але за цей рік ми

зробили стільки, що другі за п'ять років не

зроблять. Жіночки все життя пропрацювали,

виростили діточок, діждали онуків�правнуків, і

з таким же завзяттям продовжують творити

добро. Благодійні концерти на любу тематику,

відкриті уроки в школах на теми � козацтво,

патріотизм, любов до Батьківщини, відкриті

фолькльорні концерти в дворах, на ярмарках,

в музеях, бібліотеках. Зі словами � ми привез�

ли вам концерт у подарунок � а ваші оплески,

усмішки, сльози радості будуть нам подякою

від вас. Пісні журливі, козацькі, патріотичні,

жартівливі, ліричні, вірші, гуморески, малень�

кі сценки, твори які написали наші жіночки. Це

наш такий репертуар. Відзначені ми трьома

грамотами. І це тільки за перший рік. Кожний

вівторок збираються наші жіночки в бібліотеці

імені Марка Вовчка, що на проспекті Науки в

місті Києві. Працівниці бібліотеки із своєю

гостинністю зустрічають нас кожний тиждень,

а також приймають участь в нашій праці. Буду

чесною, не згадати працівниць імені

М.Т.Рильського не можу. Так як путівку в життя

ми одержали у них.  

Осягнути все неможливо, але у нас стільки

енергії, що позаздрять і молоді. Про вік наших

жіночок і про пісні, що ми співаємо краще ска�

же наша поетеса � аматор Катерина Узик.

Ми голосіївські дівчата
Приблизно нам по шістдесят
Дуже любимо співати
Перед вами стали в ряд.

«Голосіївське відлуння» так звемось
Сім'я єдина
Ми твої пісні співаєм
Наша славна Україна

Рідна Україна, старі пісні гинуть
Мало хто їх знає, мало хто співає
Але ми їх знаєм, їх ми пам'ятаєм

І про калину, і про дівчину
І про кохання і про страждання
І про козака, що в полі загинув
Про його матір, яку він покинув

Хай люди нас чують, пісні пам'ятають
В нашому ансаблі байдужих немає
Пісні українські з нами процвітають.

В нашому колективі багатодітні матері це:

Романчук Галина, Приходько Надія, Узик Ка�

терина. Є діти війни. Хочу відзначити Бере�

зюк Лідію василівну, це живий приклад всім

жінкам. Їй 87 років � вона співає, вона розпо�

відає вірші, які вчить як учениця. Не пропус�

кає ні однієї репетиції. Красива, приємна,

культурна жінка. Назвать її бабусею у мене

язик не повернеться.

А жінки: Мариниченко Любов, Приходько

Надія, Хмиленок Ганна, Коноваленко Марія,

Старенька Надія, Дудинська Людмила, Кли�

менко Раїса. 

Я про них кажу завжди «співають як живуть,

живуть немов співають».

Біжить час і не вернуть ні хвилини ні секун�

ди, а людині пощастило, дав Бог їй розум і па�

мять. Оглянемось назад, згадаємо минуле і

скажемо словами Наталії Май:

Щоб в час останній в Божому суді не
було в серці сорому розплати
Дай Бог усім нам життя прожить
Щоб Там очей своїх не опускати
І не опустим!

Галина Василівна Романчук 

м. Київ, просп. Науки 63,
бібліотека ім. Марка Вовчка.

т. 044 524�27�59

P.S.
Дуже часто наш колетив запрошуюь для висту�

пу в бібліотеку № 15, де завідуюча бібліотекою
заслужений працівник культури України – Дубе�
нюк Алла Іванівна.

Це унікальна жінка�красива, тендітна, люб'яз�
на, щира, щедра, відповідальна, привітна, така
маленька, низенька і з таким великим серцем.

Низький їй уклін від нас!
Люди висловлюють свою подяку нам усно,

письмово, віршами.
От до речі слова директора школи № 122 «Я в

захваті, я вдячний Вам і як ми закінчимо ремонт в
актовій залі, ми запросимо Вас, щоб ви її освяти�
ли своїми піснями.»

Це честь для нас.

Жінка�матір, жінка�берегиня, жінка�вчителька і жінка�господиня,
жінка�відьма і жіноска свята, милосердна, ніжна, чарівна.
Здається пробігло, відшуміло � щасливе і недуже, а все ж життя.

ГОЛОСІЇВСЬКЕГОЛОСІЇВСЬКЕ ВІДЛУННЯВІДЛУННЯ
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Які ляльки – таке майбутнє
Є сучасний вислів – «відпропаговане населення». Він характеризує стан реалій в Україні. Для ду&

маючих людей, факт зомбування населення ЗМІ&ями зрозумілий, і зрозумілі умови інформаційно&

го середовища, які прямо протилежні розвитку в вихованні майбутніх сім’янинів. І все ж, серед

українців є відсоток людей, до яких варто застосовувати визначення «люди з розумовим імуні�
тетом», тому що такі попри масовість згубної пропаганди залишаються при тверезому глузді, і

дерзають народжувати і розвивати своїх дітей в здоровому руслі культури.

Біла раса спроваджена на зведення,

де одні з головних чинників супровод#

жуючих занепад, це критично мала на#

роджуваність, і те що передує їй – ви#

ховання змалку викривляють до на#

роджуваності.

Кому краще – солодка брехня, чи гір#

ка правда? Читач сам по собі обере, а

ми дозволимо собі все ж правду, яка во#

на є. Смішно і грішно, де суть визна#

чення «відпропаговане», ще чуть краще

звучить у російськомовному варіанті

«пропагандированое…», де зміст відоб#

ражається в тому, що так як натягнули

населенню на дітородний орган резину,

отак і на мізки натягнули пропаганду,

яка не дає діяти, і в усяких стараннях

маса людей залишається пустоцвітами.

Треба допомогти молодому поколін#

ню зрозуміти помилки старших, і все

зробити, щоб ті хто може і хоче, відро#

дили народну силу – дітьми.

Згадаймо культуру народжуваності, і

розкриймо одну перспективну грань

для дітей, як продовжувачів кріпкого

роду, де з ряду впливових чинників є –

навчання ляльками.

Лялька – уособлена людина
Основна властивість дітей у грі з будь

якими забавками, а з ляльками особли#

во – оживляюча. Діти сприймають ля#

льок за живих персонажів, це фунда#

ментальне положення, яке батькам пот#

рібно на 100% чітко враховувати. 

Яка лялька, така модель
уособлення дитини

Нині є море ляльок дуже різного куль#

турного вибору. Красиві і повноцінні

ляльки, з хорошим ідеологічним напов#

ненням, виготовляють сучасні майстри.

Засоби зв’язку дозволяють здійснювати

замовлення з різних місць України, час#

то економніше як в магазинах.

На жаль, не вся лялькова продукція

приносить користь у вихованні дітей.

Особливо це стосується імпортних то#

варів. До речі, якраз спотворені ляль#

ки, які завозять до нас з#за кордону,

українські батьки ніколи б не приду#

мали самі, тому що у нас в уяві немає,

як можна рідним дітям давати збочен#

ня і викривлення. Це виключно чу#

жий, зовнішній механізм зміни свідо#

мості людей змалку. Чужа продукція

начинена замаскованою ідеологією, це

бомба. У тих хто править нині Украї#

ною, поставлено на потік виробництво

бомб такого застосування. 

ХХІ століття для маси відсталих ук#

раїнців виявилося заскладним, біль#

шість сліпо не орієнтується в тому, що

відбувається.

Природа людини еволюційно скла#

дена так, що дивлячись на форму ро#

зуміється зміст. Завжди в природі

зміст і форма були чимось одним. Ко#

ли ми дивимося наприклад на моло#

ко, наша генетична пам'ять розуміє

що молоко біле і має відповідний за#

пах, і це не може бути ароматизова#

ний порошок, що викликає ракові

захворювання… Але, корівники в Ук#

раїні зруйновані, а вибір молочних

продуктів достатній. У іграшках так

само. Забігані сучасні батьки, як біл#

ки в колесі, тому в наш час, для дітей

буває нібито легше вибрати готові ма#

газинові «дитячі» іграшки. Що це за

іграшки? Куди такі іграшки штовха#

ють дитину?

Іншими словами, розглянемо уваж#

но, що сучасні батьки прививають сво#

їм чадам з молоком матері? А що з «мо#

лочним продуктом» невідомого поход#

ження?

Тверезо дивимося на товарну пропо#

зицію іграшкових іноземних прилавків. 

Насамперед око там ріжуть кольори.

Агресивні «ультра» кольори у люд#

ській природі відсутні. Тобто, корис#

тувачів фабричного іграшкового про#

дукту стимулюють до неприродного

відхилення. Але все ж ми природа, і

живемо поки тримає нас природа у

своєму руслі. Як тільки хтось виходить

з цього русла, то втрачає здорові орі#

єнтири життя. Що спричиняє у ма#

леньких дітей таке відхилення від при#

роди? Багатьом зрозуміло, що дегра#

дацію і загибель. Ціль чужинців, вип#

равдовує їх засоби.

Форми цих іграшок оголені, тобто –

еротизовані. Думаю батьки українці не

бажають своїм нащадкам блудливої

долі. Зате ті, хто розробляє такі вироби
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керуються цими цілями. Більше того,

форми таких ляльок не просто ероти#

зовані, а щей тілесно деформовані: усе

тіло похудле, особливо жіночі груди,

часто голови великі. Дивимося, «ви#

разна худорлявість» ознака чого? Від#

повідь однозначна, що це ознака слаб#

кості і слабості. А збільшена дитяча го#

лова, це чого ознака? Це також не

прийнятна людська форма із життям.

Самі розумієте?

«Скільки зла прикривається красою.
Гадюка затаїлася в квітах»

(Г. Сковорода)

Людина генетично розуміє під форма�
ми зміст. Куди спрямований зміст тре#

ба думати, треба вибирати нам.

Інженерно розраховані масові іграш#

ки, можуть бути ще іншого змісту –

кривоногі, кривозубі, кривоокі, криво#

носі, криворукі… Хто хоче таких дітей?

Зміст може бути прихованим. Нап#

риклад, з закордону, до нас прийшов

різновид ляльки – вагітної. В даному

варіанті знову худі ноги, які нездатні до

стійкості при виношуванні. Але голов#

не тут в іншому, це – пропаганда кеса#

ревого розтину. Отакі справи ХХІ ст…

В наш час маніпуляцій, вибирати

ляльки треба уважно. «Не все то золо�
то що блистить».

«Отрута яка не діє відразу – не стає

від цього менш небезпечна».

«Модний» ряд іграшок, як мишоловка.

Засторога! Перестаньте куплятися на

«моду» – шукайте нормальний зміст.

Тільки зміст вартий Ваших затрат у прид#

банні. Уминайте споживацького гачка.

На щастя, для бажаючих мати ляльки

вагітних, є і нормальні моделі.
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При виборі таких ляльок головну ува#

гу треба звертати на візуальний спосіб

показу появи дитини при народженні

(природно – з проміж ніг). Ляльки до#

сить інтимні. Але ймовірно Україні, в

час демографічної проблеми, треба роз#

вивати це. Або, можна купляти ляльки

без способу родів, просто вагітних.

Ляльки як зерна, діти як земля,
«що посієш – те пожнеш»

А як колись виховували дівчат май#

бутніх рожаниць на Русі?

Були поширені ляльки мотанки.

Наші пращури робили їх дуже ретель#

но: одягали в народне вбрання, плели

вінок на голову. Ну, а в голову мотан#

ки часто зав’язували зернятка пшени#

ці, як символ мудрості роду. Можна

знайти в інтернеті людей які віднов#

люють і розвивають майстерність

створення сімейних ляльок. Є багато

відео уроків про це.

Є шикарний вибір готових україн#

ських ляльок, багато ексклюзиву.

Є великий вибір ляльок в’язаних, пле#

тених, точених, тесаних, ліплених.., з

тканини, глини, дерева, соломи…

Що бачить дитя очима з перших мит#

тєвостей життя? В багатьох сім'ях, воно

бачить мамині груди, усмішки батьків,

і.., пластмасові чи синтетичні брязкаль#

ця з однаковими «мелодіями»… Один за

другим, дитині привносять речі штуч#

ного походження; пластмасові іграшки,

одяг з якимись нашивками. А дитя має

усвідомити щось відповідне до вимог

природи. У селах діти ще можуть влови#

ти звуки природи, а в містах тарабанить

залізобетонний «рамштайн». 

Дитячий спосіб протесту, єдиний спо#

сіб – крик. Батькам часто не чувається

такий крик, і як правило його старають#

ся втихомирювати лиш більшою кіль#

кістю таких же брязкалець. 

Раз, два, три.., і – дитя вимушене ми#

ритися. Раз, два, три.., і – народжений

від природи маленький володар життя,

перетворюється на слугу, раба.

Батьки їдуть на природу, беруть ці

іноземні іграшки і музику. Система по#

суває природні цінності. Дитя звикає

до шаблонності.

Колись всі жили у рукотворному се#

редовищі, де всюди був відбиток душі,

а сьогодні у техноспотворному. Посуд,

меблі, одяг і їжу виготовляють маши#

ни. Самопоїдаюча цивілізація. Народ#

жуваність – прямий показник.

Ще в УССР були нормальні ляльки,

на людей похожі, пропорційні, вгодова#

ні. Чому мовчать дорослі покоління на#

роджених в часи Союзу?

Мовчать, бо хто дивиться телевізор,

той вчорашнього не пам’ятає, що каза#

ти про колишнє…

Дитячі іграшки вибирати треба гра#

мотно, це при тому, що абсолютно всі

іграшки мають властивість надоїдати.

Що задає ритм успішності? В основі

успішності стоїть – рух у постійній

мінливості. «Не можна ввійти два рази,

в одну воду», каже приказка. Річ в тім,

що так само як немає однакової сітчат#

ки ока, відбитків пальців, то тим біль#

ше немає однакового неба, вітру, лісу,

гір, ріки… Природа в постійному русі.

Торкання дітьми усього природного
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розмаїття, запускає в дію можливості

до життя. Можна безкінечно спогляда#

ти природні явища, а технотворні, на#

віть найгарніші всерівно надоїдають.

Природа наділяє своїми властивостя#

ми дітей. Живучи природно, ми воло#

діємо життям.

Хто спостерігав, як кровне дитя пер#

ший раз дивиться як капає, і тече стру#

менем вода будь з чого, той відчував як

його дитя зацікавлене. Живі потоки
енергій, це справжні джерела інформа�
цій. В містах, такі живі потоки енергій

тільки часткові, небо в квадратику вік#

на, земля в смужках тротуару… Чим мо#

лодші діти – тим об’ємніше потрібно

їм бачити природні закономірності. З

віком, можна додавати їм нові пласти

інформації, бо коли технотворна ін#

формація вже лягає на основу природ#

ної, це зберігає уклад природної логіки.

Найкращі забавки і іграшки для дітей не
купити, бо вони під ногами, над голова#

ми, і перед очима. 

Ляльки з овочів, фруктів, тіста, сиру (в

Карпатах це бринза), з листя, трави, жо#

лудів, каштанів, ракушок, мотузочків,

прутиків.., найдоступніший матеріал,

безкоштовний у будь якій кількості, і

завжди все свіже, нове, цікаве.

Так звана, «українська проблема в еко&

номічних рамках забезпечення кількості

дітей», відповідна до розумового стану.

Криза – від примітивізації здібностей,

достаток – від оптимізації. Ну і що, що

нині гроші є, а завтра нема, всерівно лі#

си, сади, поля родять, де і є завжди щось

для застосування гри діткам.

Навики в бідність, чи навики в доста#

ток? Успішність людей полягає у вмінні

знаходити способи забезпечення. На

шляху дитячої мети, корисно дітям по#

казувати як все поєднувати, і природ#

ний ресурс і щось магазинове. Стандар#

тними забавками йти в природу, при#

родними ляльками йти в дім. Розвивай#

те гнучкість мислення, в основу творен#

ня великих і заможних сімей.

Батькам, яким вдається гарно зароб#

ляти гроші, якраз треба виділяти більше

цього ресурсу, не для покупок чогось го#

тового, а на створення дітям умов роз#

витку досягнень. Суть справжнього

навчання, «Не дати готову рибку, а нав�
чити користуватися вудочкою».

З відвідин по Україні багатодітних сі#

мей, добре видно що дітям знайти чим

гратися досить легко, бо їм що є то все

іграшки. Буває, що іграшка#поїзд із

зв’язаних на швидкоруч батьками бара#

боль, довше цікава дітям як той фірмо#

вий пластмасовий поїзд що однаково їз#

дить тільки по фірмових рейках, і тільки

так. Буває, що коралі які мама навчила

робити дочок самими, тішить більше,

як магазинові бантики. 

Увагу приділяти в напрямку вихован#

ня майбутніх сімей, і збільшення кіль#

кості дітей. Корисно вибирати природні

приклади, де можна звично це спостері#

гати у природі. Наприклад – гриби. В

сезон грибів піти поперед дітей в лісок,

знайти на пеньку гриби, попричіпляти

очі і ротики, потім підвести туди дітей

щоб вони самі знайшли їх. Можна засу#
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шити, і ще цілу зиму розказувати казки

про те, як велика сім'я грибочків чекала

наших синочків і дочок щоб потрапити

в гості до людей… Всім цікаво, і про ве#

лику сім'ю грибів діти знатимуть.

Українці творчий народ, якщо забрати
їх від телевізора.

З природи дуже легко брати приклади

народжуваності. Розповідайте і пока#

зуйте дітям як щороку звірі народжують

звіряток, як дерева і кущі родять свої

плоди…

Є поширене твердження, що в містах

діти мають більше можливостей для роз#

витку. По кількості пропозицій навчан#

ня, в загальному це так. От якби розумні

батьки задля повноцінного розвитку ді#

тей, ще б використовували натуральний

потенціал сільських умов, о то було би

дійсно всебічним розвитком. Природні

умови, якими наділена сільська місце#

вість, закладають здоровий потенціал,

що в перші роки життя найважливіше.

По відношенню до народжуваності,

особливо дівчатам корисно вміти са#

мим виготовляти ляльки. Ще в мину#

лому столітті, це заняття було пошире#

не. Дівчата виховувалися як майбутні

рожаниці.

У кожної дівчинки має бути багато

«синочків і доньок».

Обов'язково, в грі дівчат про маму і ді#

тей, має бути лялька батька. Сильна

сім'я – сильна країна. Треба унемож#

ливлювати згубний вплив ЗМІ, розви#

ваючи народні звичаї. Батьки мусять

звернути увагу своїм дітям на майбутнє

дорослішання для повноцінних сімей.

Батько це передова лінія сім'ї, матір це

тил, і тільки разом вони забезпечують

добрий лад в домі. Хоч у батька і мами

свої завдання, але основа їх поведінки

заради однієї сім'ї спільна. Разом – ро#

зум. Крила літають парою.

Треба обмежувати доступ інтернету

для дітей. Тай для дорослих буде корис#

но обмежити цей доступ, бо в багатьох

«дорослих» нема традиційної культури,

яка захистить від пропаганди насилля,

розпусти, алкоголю та інших содом#

ських різновидів. Казав один мудрий

чоловік, що «сучасним інтернетом мож&

на давати користуватися тільки зрілим

людям і розумово підготовленим». 

Також, комп’ютерні ігри великої шко#

ди завдають.

В Україні багато є на вигляд «дорослих»

людей, які по розумовій суті, через

вплив комп’ютерів, є лиш «дорослими

дітьми». Покоління ростучих людей в

містах обмежених природою, повільно

але впевнено деградують. В містах ко#

ристь своя є, це організаційні осередки,

але без життя з природою в обнімку, так

чи інакше наслідки не заставляють себе

чекати. Нерадиві батьки, ламають потім

голову, чому їх чада не женяться так дов#

го, і навіть якщо женяться то без батьків

малоздатні забезпечувати сім'ю. Що ди#

вуватися, коли в «дорослих дітей» в го#

ловах віртуальна уява про світ, адже во#

ни гралися комп’ютерними іграми.

Як розуміти дітям життя, якщо вони

живучи в місті, наприклад 10 літ, від

народження брали фрукти в руки лиш з

ящиків, і жодного разу не зірвали їх

нормально з дерева? Що виростає з ді#

тей, які тільки при «дорослішанні» мо#

жуть по ситуації, потрапити поза міс#

том в сад? А такі діти, як інші, також

стають чиновниками. А такі діти, отри#

мують можливості приймати участь у

рішеннях що поширюються на усіх ін#

ших людей. Що можуть закерувати та#

кі діти..? «Дорослі діти» починають жи#

ти за «обрізаними» правилами життя,

автоматично закільцьовуючись у спе#

цифічний шаблон. В наш час, є велика

кількість «інкубаторних дітей», і чого

дивуватися що ситуація в державі така.

Тай селам зараз підсунули той самий

інтернет, що і там вже не почуєш люд#

ський співів як колись.

Є два положення життя, або атрофія,

або розвиток. Клітини мозку, як і м’язи,

підвладні цьому. 

Показуйте дітям схід і захід сонця. По#

казуйте дітям зірки і місяць. Показуйте

мінливі хмари. Гойдання дерев по вітру.

Жучків, павучків, пташок, рибок… Це

тішить дітей, це захоплює, це дає ра#

дість, це закладає здоровий світогляд.

Так можна жити і радіти, ра�діяти. Важ#

ливо роз’їжджатися з міст, поближче до

життя природи, заради майбутнього

життя дітей. В місто в будь#який час

можна влетіти у дорослому віці, по

справах, але не для життя.

Генії людства, щоб зрозуміти щось, як

правило – усамітнювалися з природою. 

Кожне народжене дитя вже має суть

творця. Дозвольте божим творінням

зріти під сонцем, а не під лампочками…

Людина народжується паралельно двічі.
Перше – тілом, друге – розумом. Як ті#

лесне народження потребує природної

гармонії, так і розумове народження ге#

нія хоче природної гармонії, ми є При#

рода. Природа – При родах (в мові ви#

падковостей немає). Чим гармонійніше

діти близькі з природою – тим кращі во#

ни. Природа, це завжди плавність, пос#

лідовність, час дозрівання. Розумове на#

родження, це найдивовижніший час як

по красоті своїй, так і по радості відчут#

тів в успіхах. У кожного живущого, як у

плодів у саду, своя пора дозрівання.

Хтось весною вже зріє, хтось в свою

осінь золоту стигне. Це лиш шкільній

системі без різниці, вона заставляє ро#

дитися розумово по графіку – як за

принципом аборту…

Україна в вогні. Україна як той злама#

ний сад, який перестає родити. Залиша#

ється одна надія на тих, що можуть зер#

нятками ще вкоренитися в рідну землю.

Україні найбільше треба наробити бага#

то красивих ляльок – живих ляльок.

Вихід один – відродитися з попелу, до

того як нас остаточно розвіють по вітру.

Сергій Кучер
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Піддубний С. В.  Великий код УкраїниA

Русі. � Київ, ФОП Стебеляк, 2017. – с. 512

ISBN 978�966�1635�42�4

«Великий код України�Русі» можна сміливо

назвати родовідною книгою українського на�

роду. Вперше в українській історіографії док�

ладно розглядаються давньоукраїнські осно�

ви – Боги, герої, племена, держави, мова,

дохристиянська релігійна система. До дос�

лідження залучено широкий пласт літерату�

ри: праці Гомера, Гесіода, Есхіла, Геродота,

Світонія, Біблія, Велесова Книга і багато ін�

ших джерел. Доводи та висновки автора

ґрунтуються також на численних світлинах

артефактів, пам’ятників, святилищ, на ста�

родавніх картах тощо.

Піддубний С. В. УКРАЇНСЬКА ЦИВІЛІЗАA

ЦІЯ. ВЕДІЯ. Словник�довідник української

праісторії та ведичної культури. — Київ, ФОП

Стебеляк, 2017. — 416 с.

ISBN � 978�966�1635�13�4

Словник�довідник дає пояснення багатьом

термінам і поняттям, до яких раніше наука не

торкалася. Тлумачаться слов’янські (давньо�

руські) Боги, племена, святилища, мовні та

культурні пам’ятки, стародавні карти, літери,

числа, символи, тотеми, імена тощо. В укра�

їнську історію повертається сотні імен та по�

дій, що їх привласнили собі інші народи. Усі,

без перебільшення, сенсаційні відкриття під�

кріпленні історичними джерелами та арте�

фактами.

Піддубний С. В. Велесова Книга: Веди

УкраїниAРусі. – Городок: Бедрихів край,

2017. � 256 с.: іл.

ISBN 978�966�8572�86�9

Уточнений переклад давньоукраїнської іс�

торичної, літературної та культурної пам’ятки.

Вперше друкуються раніше невідомі дощеч�

ки. Надаються нові докази автентичності Ве�

лесової Книги, в т. ч. ілюстровані, й два нових

коментарі: «Життя в Карпатах і Карпатський

Ісход», «Велесова Книга спростовує творців

Біблії». Понад 300 приміток�пояснень, оригі�

нальні тексти та покажчики, крилаті вислови

Книги (зарубки на пам’ять). Вступне слово

доктора філологічних наук В. Таранця.

Піддубний С. В. ВЕЛЕСОВА КНИГА ДЛЯ

юнацтва / Київ : ФОП Опанасенко С.В., 2017.

– 96 с., кольорова.

ІSBN 978�966�2440�00�3

Велесова Книга – Книга слави і мудрості

прадавнього українського народу. Вона роз�

повідає про наших давніх Богів, племена і

Праотців, про їхню релігійну систему�кален�

дар, про подвиги і походи. Вчить, як ладити

між родами і з природою, як будувати і відсто�

ювати своє життя, як керувати державою.

Це видання підготовлене за книгою «Ілар

Хоругин. Велесова Книга», у ньому подаються

і розтлумачуються окремі фрагменти, що роз�

кривають суть великої Книги.

Рекомендується для позакласного читання

учням старших класів і студентам, а також

усім, хто цікавиться давньою історією України.

Соколов О. О.  КРОВ’Ю, ВОГНЕМ І ЗАЛІA

ЗОМ. Історичний роман.

Переклад з російської мови С. Піддубного

— Київ, ФОП Стебеляк, 2017. — 176 с.

ISBN � 978�966�1635�39�4

Невідомий роман російського письменни�

ка, драматурга і журналіста Олександра Со�

колова (1840�1913 рр.) – захоплююча розпо�

відь про драматичні події в Україні одразу піс�

ля смерті Богдана Хмельницького, про бо�

ротьбу за гетьманську булаву і намагання Іва�

на Виговського вирвати Україну з москов�

ських пазурів. Твір доволі повчальний для су�

часних політиків та їх прихильників, оскільки

описана в ньому політична й міжнародна си�

туація України дуже подібна до сьогодніш�

ньої. Їм корисно подивитися на історію періо�

ду Руїни очима російського письменника,

щоб через незгоду між собою не втрапити в

тенета чужинців і не загубити свою країну, як

це сталося в ті далекі роки.

На широкий загал виходить вперше.

EAmail: smihologiya@ukr.net

тел. 096 258 46 48, 095 692 96 94

EAmail: yatran@gmail.com

тел. 068 994 63 63
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ТТ
опірець являє собою ціпок з насадже�

ною на верхньому кінці невеличкою со�

киркою, в основному варіанті метале�

вою, а від середини XIX ст. — нерідко також і

дерев’яною. Топірець звичайно прикрашено

— по металевій частині гравіруванням, по де�

рев’яній — різьбленням. Орнамент, як прави�

ло, геометричний і складається з перехреще�

них ліній, рядів трикутників і концентричних кіл.

Майже до середини XX ст. у гуцулів і почас�

ти бойків чи не кожний чоловік, відтоді як ста�

вав парубком («легінь», «шугай», «флетєв»,

«флекев» тощо) і аж до глибокої старості, ко�

ли вже треба було носити при собі палицю з

круглим набалдашником, не з’являвся на лю�

ди без топірця. Приміром, про гуцулів читає�

мо: «З цими топірцями, що ними гуцули воло�

діють із вражаючою спритністю, вони не роз�

лучаються ніколи»; «Вони завжди нерозлучні з

ціпком, який іменується топірцем і править їм

за оборонну зброю і підмогу, коли вони зди�

раються на гори і скелі». А ось повідомлення

Т. Курилла про лемківських збійників XVII —

XVIII ст.: «Топірці носили збійники всі, навіть і в

той час, як спали, то мали їх біля себе». Лише

коли горянин заходив до церкви, він залишав

свою зброю біля входу.

Гуцули використовували бартку в якості

подорожнього ціпка, знаряддя для розчис�

тки проходу в лісових хащах і для захисту

своїх отар від хижаків тощо. Ну і, звісно, бар�

тка відігравала грізну роль у всіляких сутич�

ках поміж людьми: «Гідна подиву вправність,

з якою вони діють цим знаряддям, яке стано�

вить в руках гуцулів небезпечну зброю».

Сам? вже відчування бартки в руках додава�

ло горянам такої впевненості у своїх силах,

що вони були ладні здолати будь�якого во�

рога, «навіть як ним би був сам чорт». В одній

з гуцульських пісень говориться:

«Єсть у мене топір, топір, кованая
бляшка,
Не боюся я нікого — ні німця, ні

ляшка!»317. 
Топірець, треба гадати, є найдоцільнішою

формою оборонного знаряддя в умовах жит�

тя у горах, про що свідчить, зокрема, те, що

він був найпопулярнішою зброєю не тільки у

східних, а і у західних гірських слов’ян. У чехів

і словаків він був знаний як «валашка», «се�

кирка», у польських гуралів — «чупага», у

чеських ходів — «чакана», у сербів Північної

Славонії — «наджак», у македонців — «балта»,

у румунів та молдаван Південної Буковини —

«топараш» і «балтаг».

Ще донедавна юнак, який не володів топір�

цем, не міг стати парубком, а відтак і не мав

права носити при собі цю зброю. Відповідно

він не користувався повагою у оточуючих і де�

коли не міг навіть одружитися. В часи оприш�

ківського руху рідко хто з гуцульських і бойків�

ських «ґазд» не бував (принаймні тимчасово)

в опришках. Тільки після цієї школи можна бу�

ло розраховувати на загальну повагу і на осо�

бисте щастя. Недаремно ж дівчата запитува�

ли у батьків своїх наречених: «А чи вміє воло�

діти топірцем і чи був в опришках?» Те ж саме

запитували прямо у наречених, які повинні

були надати свідків того, що вони, тобто на�

речені, в опришках таки і справді побували.

Щоб стати опришком (так само як і паруб�

ком), треба було пройти відповідні ініціально�

посвячувальні обряди, коли обов’язково відбу�

валася перевірка на володіння топірцем. У всіх

слов’янських народів Карпат одним із способів

набуття потрібних тут навичок були традиційні

танці і танцювальні ігри. За висновками Л. С.

Сабан, одна з головних цілей цих танців — «на�

буття юнаками сили і відваги, спритності і фі�

зичної вправності, необхідних у повсякденно�

му житті, в суворих умовах гір і лісу».

Під час танців та ігор учасники імітували то�

пірцем справжні удари, пересування з удара�

ми одним, а то і двома топірцями — по одно�

му в кожній руці. З топірцями також бігали,

стрибали, робили оригінальні кроки, звичайні

присядки, присядки з підсічкою топірцем по�

під ногами під час стрибка, присядки з вине�

Карпатський топірець - важливий компонент
духовної і матеріальної культури гуцулів

Віддавна такий самодостатній і багато в чому неповторний український субетнос, як карпатські горяни
(гуцули, бойки, лемки), славився своїми витривалими і волелюбними вояками. Вони вправно володіли зброєю, в
особливості традиційною: келепом («келеф», «келеп»), ножем («чепелик» та ін.), різними типами палиць
(«насіка», «булавка», «буздиган», та ін.), а передусім, звісно, своєю «візитною карткою» — топірцем («топі�
рець», «топорець», «сокирка», «бартка», «барда», «балта»).
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сенням рук назад, присядки з різноманітними

стрибками, виконували танець «повзунець»,

оберти тощо. При цьому топірці тримали у

найрізноманітніших положеннях.

У карпатському регіоні великою популярніс�

тю користувалися танці «Коломийка», «Гуцул�

ка», «Аркан», «Опришок», «Гайдук» та ін., і лише

деякі з них виконувалися без топірців. Танок

«Гуцулка» у музичному аспекті є варіантом

«Коломийки», а в хореографічному різниться

від неї тим, що його друга частина називаєть�

ся «Козачком». Ось як описав «Гуцулку» авс�

трійський дослідник кінця XIX ст. Р. Ф. Кайндль:

«’’Гуцулка’’ має вигляд хороводу, який утво�

рюють чоловіки і жінки, хлопці та дівчата. Всі

тримаються за руки або пліч�о�пліч і утворю�

ють коло. Паралельно першому хороводу

можна утворити ще й другий і третій. Танцю�

ристи і танцюристки співають одноманітні імп�

ровізовані танцювальні пісні, плавно кружля�

ють під звуки музики то вліво, то вправо, спо�

чатку повільно, потім все швидше. Далі йдуть

різні швидкі оберти і шалені стрибки у повітрі,

причому ще й тут і там високо підкидають свої

малі сокирки, що їх гуцули звичайно викорис�

товують замість ціпків, і знову ловлять їх».

До речі, щодо підкидання топірців. Нап�

рикінці 1970�х років мій буковинський знайо�

мий Олексій, бажаючи придбати справжню, а

не декоративну гуцульську бартку, потрапив

якось в одне із сіл Вижницького району Черні�

вецької області. Там він познайомився з під�

старкуватим дядечком, який зберігав бартки

свого прадіда, діда і батька, а також і топірці

власного виробництва. Так от, цей дядечко

продемонстрував найвищу майстерність у

володінні барткою — дуже високо підкидав її і

потім легко ловив біля землі, кидав її у повітря

так, щоб вона впала на певне місце. Примі�

ром, на прохання Олексія, щоб топірець упав

на відстані чотирьох кроків від кидка, гуцул

кинув свою зброю догори, відійшов, поки во�

на виписувала в повітрі належну їй траєкто�

рію, на чотири кроки, і вона «впала з неба»

просто йому в руку. Точно витримати дистан�

цію у вісім кроків для нього не становило нія�

ких труднощів. Окрім того, цей гуцул (нагадаю

— у доволі статечних літах) умів, спіймавши

топірець, з льоту метнути його в якусь ціль,

приміром, у дерево. Ба навіть більше того —

підкидаючи одну за одною дві бартки, він ло�

вив їх правою і лівою рукою і з льоту кидав,

глибоко заганяючи лезами в стовбур...

Не вміючи підкидати і ловити бартки, сильно

і влучно кидати їх у ціль тощо, свого часу жо�

ден хлопець у Карпатах не мав шансів назива�

тися справжнім парубком. Отож молоді гуцули

і бойки постійно тренувалися, улаштовуючи

для цього змагання та ігри. Кидаючи з різних

відстаней топірець у дерево, вони могли зру�

бати з гілки намічений пагінець. У гуцулів

особливо цінувалося вміння метати топірець

«зісподу», коли гравець стоїть, спершись на

обух, а потім одним невловимим рухом долоні

підкидає топірець, перехоплює у повітрі за низ

держака і блискавично посилає у ціль. Доволі

часто гуцули змагалися у грі «Забивання то�

пірця» або «Забивання сокири»: «Майже ко�

жен гуцул вважає для себе справою честі взя�

ти участь у цих змаганнях. На висоті двох мет�

рів прибивають до стовбура дерева дощечку

із зображенням «генерала» — умовні фігури у

військовому мундирі. З відстані 15—20 метрів

гуцули стараються традиційними сокирками

«вбити» (тобто попасти в голову) «генерала»

або хоч би зачепити дощечку. При цьому діти

користуються дерев'яними сокирками, а до�

рослі — металевими».

Метання топірців у ціль було обов’язковою

частиною гірського обряду посвячення в па�

рубки. Це відбувалося так: «За селом збира�

лася громада. Один з чоловіків, котрий найв�

правніше володів топірцем, відраховував кро�

ками певну відстань і вказував, яку гілку юнак

мав відтяти, метнувши топірець. Коли ціль бу�

ла вражена, громада радісно вигукувала: ’’По�

опришківському’’, ’’по�молодецькому’’, деко�

ли — ’’по�козацькому’’. Такого юнака вважали

за дорослого легіня». В іншому іспиті свою

вправність демонстрував не претендент на

звання парубка, а його екзаменатор: «Поль�

ський мемуарист Залужецький наводить у

своїй праці приклад іншого способу посвячен�

ня юнаків на зрілість, який називався ’’підс�

триження волосся’’. Хлопця, якого мали пос�

вячувати, ставили спиною до дерева, збирали

в один пучок його довге волосся і прибивали

до стовбура клином. Чоловік, який вмів добре

кидати топірці, ставав на певній відстані нав�

проти і, розмахнувшись, блискавично метав

топірця. Пролетівши над самою головою легі�

ня, топірець відтинав прибите до дерева во�

лосся. Таке посвячення вимагало, по�перше,

віртуозного вміння володіти зброєю, а по�дру�
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ге, надзвичайної холоднокровності та безс�

трашності юнака, котрий проходив це випро�

бування. Як зазначає мемуарист: ’’Таким чи�

ном, виявлена мужність патентувала нового

парубка на ставного товариша гірських подо�

рожей і нападів, майбутнього доброго оприш�

ка, яким мріяв стати кожний з них’’».

Звісно, горяни не лише майстерно метали

топірці, а й вміли добре користуватися ними в

ближньому бою. Всі тонкощі вони відпрацьо�

вували в тренуваннях, а закріплювали в час�

тих бійках — у шинках, на вулицях під час зус�

трічей ворогуючих груп, у нічних взаємних на�

падах з метою відбивання отар у сусідніх сіл

(останнє, вельми поширене, явище у XIX ст.

вважалося не розбоєм, а звичайною моло�

децькою справою) тощо. Бійки гуцулів із зас�

тосуванням бартки були жорстокими. Зга�

даймо, як таку сутичку описав М. Коцюбин�

ський у «Тінях забутих предків»:»Іван тяв пер�

ший, просто в чоло. Але Юра, умиваючись

кров’ю, встиг рубанути Івана між очі і об’юшив

його аж до грудей. Посліпли обоє від хвилі га�

рячої крові, що заливала їм очі, а все ж кресли

бартку об бартку, усе гатили один одному в

груди. Вони танцювали смертельний танець,

оті червоні маски, з яких парувала гаряча

кров. Юра мав вже скалічену руку, але щасли�

вим ударом раптом зламав надвоє Іванову

бартку. Іван зігнувся, чекаючи смерті, та Юра

вгамував свою лють на бігу і гарним, велич�

ним рухом одкинув набік свій топірець: — На

безоружного з барткою не йду!..»

Бійки, особливо поширені серед молоді,

часто вели до каліцтва і навіть загибелі. Щоб

«не зробити патроч» (тобто не вбити; «патроч»

— бійка), парубків часом примушували замість

звичайних барток носити топірці, цілком виго�

товлені з дерева. Таке правило існувало, при�

міром, у багатьох західнокарпатських регіонах.

Різні удари топірцем відпрацьовувалися на

дереві — на стовбурі, на гілках, а то і на листі

(відрубався кінчик листка). Били, стоячи на

місці, в русі, у стрибку. Один з іспитів легіня,

який хотів стати опришком (у словаків —

«збойником»), полягав у тому, що кандидат

повинен був високо підстрибнути, пострілом з

пістолета знести верхівку деревця, а барткою

в іншій руці знести верхівку іншого деревця —

і все це водночас, в одному стрибку. Деколи

змагалися за те, щоб відрубати найвищу гілку

або зрубати найбільше гілок за один стрибок.

Доволі цікавими були силові вправи�зма�

гання. Так, в одній із них двоє парубків става�

ли напроти, опустивши кожен свій топірець

обушком донизу мало не до землі. Потім

схрещували топірці біля обушків і, долаючи

опір супротивника, намагалися по дузі вбік

підняти кожен свій топірець догори аж до рів�

ня голови (за домовленості це змагання мог�

ло доповнюватися захватом топірця однією

або обома руками). В іншому варіанті учасни�

ки поєдинку, навпаки, спочатку схрещували

свої сокирки над головами, а потім намагали�

ся прихилити зброю суперника до землі.

Свою майстерність боєць міг, а то і просто

був зобов’язаний, продемонструвати під час

виконання різних народних обрядів (чимало з

яких, до речі, існує досі). У культурі карпат�

ських слов’ян топірець, окрім згаданих на по�

чатку цього допису, виконував ще й магічні

функції. На думку В. Г. Холодної, найповніше

ритуальні ознаки топірця реалізувалися у ве�

сільній обрядовості: «’’Бояри’’ — дружина на�

реченого — були озброєні сокирками. На

шляху від обійстя нареченого до обійстя наре�

ченої вони з голосним гиканням розмахували

ними над головою. Так парубки демонструва�

ли своє молодецтво. З іншого боку, ці дії під�

креслювали визначену у весільних піснях ідею

завоювання, захоплення нареченої партією

нареченого. На Гуцульщині для нареченого, як

і для нареченої, робили весільне деревце, яке

в деяких селах замінялося ’’прапором’’ — ве�

сільною корогвою, яка складалася з топірця з

прив’язаною до нього червоною хусткою.

’’Прапор’’, подібно до того як дівоче деревце

символізувало дівоцтво, відбивав сутність па�

рубка: молодця, сповненого гідності і честі.

Протягом усього весілля молодий не розлу�

чався з ціпком�сокиркою, який в його руці був

також символом чоловічої влади. У гуцуль�

ському весіллі початку і середини XIX ст. під

час весільного бенкету наречена повинна бу�

ла танцювати перший танок з ’’дружбою’’

(розпорядником весілля), при цьому її косу

прив’язували до цвяха в стіні, а наречений по�

винен був так кинути топірця, щоб відрубати

частину коси. Якщо це вдавалося йому з пер�

шого разу, життя молодим судилося довге і

щасливе, а якщо ні, чекай різних лих. Відру�

бання коси відносять до обрядів посвячення

дівчини у статус заміжньої жінки. Топірець при

цьому сприяв зміні, що відбувалася. У цій же

якості він виступав в одряді одягання вінків на

голови молодих: ’’весільна матка’’ (у нарече�

ного) або ’’весільний батько’’ (у нареченої) ра�

зом з ’’дружбою’’ топірцями покладали на го�

лову нареченого капелюх з пришитим вінком,

а на молоду — вінець. Від цієї хвилини паруб�

ка називали ’’князь молодий’’, а дівчину —

’’княгиня молода’’. Змінювалася їхня назва, а

отже, і статус. У бойків для весілля спеціально

виготовляли дерев’яний топірець, який могли

використовувати всім селом протягом кількох

поколінь. Дії з ним під час обряду одягання

чепця на молоду зображали ’’смерть’’ наре�

ченої в її колишній якості і відродження в новій.

У с. Лавочне Стрийського повіту молоду садо�

вили на сідло, староста брав у руки топірець,

махав ним над головою молодої і запитував

чоловіка, чи велить той молоду рубати. Моло�

дий двічі відмовляв, а на третій дозволяв. Ста�

роста знімав з молодят вінці, сплітав їх разом і

вішав на топірець, закріплений у стіні над го�

ловами молодих; у цей час чоловік заплітав

дружині волосся в дві коси.
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У карпатському весіллі прикрашений квіта�

ми і стрічками топірець — необхідний магіч�

ний атрибут ’’дружби’’. По дорозі до церкви,

при поверненні з вінчання, при від’їзді моло�

дих з дому нареченої у дім нареченого він

креслив топірцем уявні хрести над усіма пе�

репонами (порогами, дверима, воротами)

на шляху молодих, а при вході і виході з дому

тримав його над їхніми головами, щоби за�

хистити від наврочення і різних лих.

Охоронна і продукуюча сила приписувалася

топірцеві і в календарній обрядовості. Це

особливо виявилося в обряді колядування. На

Гуцульщині в святки ходила «велика» і «мала»

коляда: «малою» вважалися підлітки і діти, які

починали і закінчували святкові обходи, «ве�

ликою» називали об’єднання одружених гос�

подарів («газд») і парубків («легінів»), які обхо�

дили двори вночі після різдвяної відправи. В

гуцульських селах Ясеноє, Яворове і Жаб’є

Верховинського повіту групу колядників очо�

лював поважаний чоловік із церковного

братства, який добирав собі заспівувача —

«березу». «Береза» набирав 6—10 колядників.

Серед них були «трембітаник», скрипаль і тан�

цюристи з топірцями, до яких кріпилися взяті

із церкви дзвоники. Як тільки люди виходили з

церкви, усі сформовані і споряджені групи ко�

лядників разом тричі обходили навколо храму,

дзвонячи дзвінками на топірцях. Після цього

вони розділялися і йшли в заздалегідь визна�

чені місця обходу. За 50—100 кроків до дому

колядники починали танцювати, вдаряючи по

правому плечі топірцем і подзенькуючи дзвін�

ками. Підійшовши до воріт, вони співали пер�

шу коляду, у дворі сурмили в трембіту, спові�

щаючи господарів про свій прихід. Закінчува�

лася коляда обрядовим танком («коло»): ко�

лядники з топірцями в руках танцювали навко�

ло господаря, складаючи подяку і величаючи

його за пригощання. Якщо у господаря була

пасіка, він приводив колядників на місце, де

вона стоїть улітку. Там вони ставали в «коло»,

малювали перед собою на землі хрести топір�

цями і складали їх держаками до центру, кида�

ючи згори в загальну купу свої шапки. Потім,

узявшись за плечі, колядники крутилися за

сонцем, наспівуючи коляду з благопобажан�

нями, брали топірці в руки і знову креслили

хрести. У цей час господиня насипала в їхні

шапки зерно, яке після танку колядники виси�

пали їй назад у фартух (цю пшеницю влітку си�

пали при встановленні вуликів). Описаний ри�

туал можна витлумачити як захист пасіки, гос�

подарства і родини хазяїна від злих сил, при�

лучення багатства і плодючості. Топірець при

цьому був знаряддям відвоювання статків і за�

хисту від нечисті.

Таким чином, коли парубок � «легінь» уперше

брав у руки ціпок�топірець, він не тільки набу�

вав зброю своїх предків, але й озброювався

магічним засобом, здатним протистояти впли�

вам невідомого потойбічного світу, захистити

людину і господарство, а також навернути до

нього (парубка. – Авт. ) щастя і гаразди».

До процитованого можна додати, що на ве�

сіллях косу нареченої частіше відрубали, ска�

зати б так, «безпосереднім» ударом, а не ки�

даючи топірець з відстані. О. Воропай на цю

тему пише: «На гуцульському весіллі не роз�

плітають кіс молодої, а відрубують. Цей обряд

відбувається так: свекор бере кінець коси

своєї невістки в руки і прив’язує до де�

рев’яного кілочка, що спеціально для цього

забивається у стіну. Молодий, танцюючи з

дружкою, повинен виявити стільки сприту,

щоб відрубати кінець коси молодої одним ма�

хом топірця. Якщо йому не пощастить це зро�

бити, то старі гуцулки — а вони до цього при�

дивляються пильно — будуть пророчити мо�

лодій нещасливе життя. Якщо ж кінець коси

відлетить з одного маху, то подружжя буде

щасливе». Про цей звичай згадує і Хведір

Вовк: «За наших часів знаходимо ще кілька

рис цього звичаю у гуцулів, українців Галичи�

ни; вони прив’язують кінці коси молодої до

причілку, і сам молодий або старший боярин

одрубає кінці коси одним ударом топірця».

До речі, відрубати дівочу косу одним ударом

не так легко, як може видатись на перший пог�

ляд. Аналізуючи цей обряд, Т. Коляндрук пише:

«Наскільки складним було це завдання, свід�

чить той факт, що коли в Європі у XVII—XVIII

століттях страчували англійських чи французь�

ких аристократів, від них вимагали перед тим,

як класти голову на плаху, знімати свої напуд�

рені перуки, оскільки меч та сокира ката не

могли перерубати туго заплетених кісок на по�

тилиці, якими закінчувались ці перуки, в ре�

зультаті чого доводилось рубати декілька ра�

зів, що викликало великі страждання страче�

них. А тут (на гуцульському весіллі. – Авт. ) ру�

бати доводилось в русі, в танці, та й коса не ле�

жала на пласі, а колихалась у повітрі, та й топі�

рець був набагато меншим і легшим, ніж дво�

ручний меч або важка катівська сокира. Тому

хлопець з гір з дитинства готувався до проход�

ження цього важливого обряду, тренуючись на

прив’язаних до дерева грубих линвах».

...З огляду на все сказане в цьому дописі

можна твердити, що віддавна топірець був ду�

же важливим компонентом духовної і матері�

альної культури карпатських українців. У мину�

лі століття життя в горах було далеко не без�

хмарним і сповненим різноманітних труднощів

і небезпек. Щоб існувати більш�менш нор�

мально і в статках, треба було виявляти тверду

вдачу, а нерідко і бойовий гарт. Зброя тоді (як і,

звісно, вміння володіти нею) виступала як зви�

чайнісінький атрибут повсякдення, і топірець

був найулюбленішим (і найдоцільнішим у там�

тешніх умовах) вояцьким, соціально�репре�

зентативним, господарським, побутовим, ри�

туально�магічним і естетичним знаряддям...

Олексій МАНДЗЯК

БОЙОВІ ТРАДИЦІЇ АРІЇВ
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ДОКІЯ ГУМЕННА

БЛАГОСЛОВИ, МАТИ!
Казка – есей. Перше видання: Об’єднання Українських Письменників «СЛОВО». Нью – Йорк 1966 р.

ЛЕЛЕ
Далі йде хороводний «торг» «воротарів» з

тими, що хочуть да раю, і кінчається пожер�

твуванням одної дівчини. Після того «ма�

лий ключ» підіймає руки — «відчиняє воро�

та», а «великий ключ» біжить попід руки у

«ворота». Останню дівчину «воротарі» зат�

римують і прилучають до себе. Гра почина�

ється заново»11.

Ця хороводна гра відбувається на Велик�

день, саме в той день, коли (за повір’ям) не�

бесні ворота відчинені, і душі вільно в цей

день ходять туди й сюди. Душі померлих,

опікуни, колись тотемні предки, приходять

відвідувати своїх рідних. Хто на Великдень

помирає, той відразу йде до раю, без ніяких

там тяжких іспитів, лябіринтів і всіх тих жа�

хів, що описані у єгипетській «Книзі Мер�

твих». Тим то хоровод «Воротаря» ведуть

через усе село, бо ж ворота поміж «цим» і

«тим світом» відкриті для всього роду12.

Ця трипільська спіраля, що дожила до на�

ших днів у вигляді гаївок, прикрас на пасці,

орнаментальних мотивів на писанках, на

посуді, — має вона й супровідну тему, дуже

схожу із змістом мітів про Іштар�Таммуза,

Ізіду�Озіріса, Афродиту�Адоніса, Кибелу�

Аттіса. У гаївці «Кострубонько», що записа�

на в безлічі варіянтів по всій Україні, основ�

на думка така: дівчина шукає Кострубонька,

журиться за ним, плаче, а тим часом Кос�

трубонько «заслаб», «лежить», «помер» ...

Далі зміст затемнений новими наверству�

ваннями (дівчина радіє, що Кострубонько

помер), але є й варіянти, що Кострубонько

воскресає, й починається загальна радість:

Ожив, ожив наш Кострубонько,
ожив, ожив наш голубонько .. .13

«Нашого Кострубонька дослідники порів�

нюють із старогрецьким Адонісом, — пише

О. Воропай у книжці «Звичаї нашого наро�

ду». — Свято на честь Адоніса греки свят�

кували ранньою весною. Жінки плакали,

співали спеціяльні пісні, били себе в груди

— все це під акомпаньямент флейти — пе�

ред лялькою, що зображувала померлого

Адоніса. Через день Адоніс оживав, і жінки

з цього приводу раділи. Святкування скла�

далося з двох актів: сумного й веселого.

Так уявляли вони собі смерть і оживання

рослинности...»14

Інші гаївки згадують про «чадо», що його

шукає мати та просить повернути їй, обіця�

ючи за це різні викупи. Інша веснянка, знов,

звертається до весни із запитанням: «А де

ж твоя дочка, полоняночка?» Ще в інших

дитя називається зернятком — «золотеє

зерняточко, крайнєє дитяточко», «дочка мі�

зиночка, молодая дівчинонька в рутянім ві�

ночку». Всі ці натяки, вже розводнені пізні�

шими нашаруваннями, наводять на думку

про Деметру і Персефону. Чого ж це так,

що посіяне зерно уявлялося і як дівчина�

дочка, і як молодий бог Таммуз�Озіріс�Кос�

трубонько? Чи це якісь дві різні традиції

зустрілися на Україні, чи діє одна в свойому

розвитку?

Справді, маємо убогі рештки з багатих і

струнких мітів, одягнених колись у розкішну

драматичну форму...

III
Мабуть, і свято Лялі це тільки одірваний

фрагмент одного великого дійства, з ве�

ликою богинею Матір’ю у центрі. В часи

запису це свято стало вже тільки дівочою

грою. «Дівчата, вибравши найгарнішу з�

поміж себе, перев’язують їй груди, руки й

ноги ріжним зіллям, а на голову кладуть

вінок із квіток; сажають її на лавку з дер�

нини, ставлять при ній дзбанок із моло�

ком, сир і масло ітп.; до ніг кладуть вінки.

Потім водять хоровод навколо сеї «лялі»,

як її звуть. По скінченні вона ділить між

дівчатами сир, масло, роздає вінки, котрі

дівчата ховають на другу весну».15

Отже, дівчина всередині кола грає ролю

богині достатку й щастя, а хороводні дівча�

та грають ролю її жриць. Перед нами — жи�

ве втілення тієї самої, що так численно

представлена в трипільських статуетках.

Можливо, ті статуетки й звалися лялями?

Це слово тепер закріпилося за дитячими іг�

рашками, ляльками, та за малими дітьми�

немовлятами. В усякому разі, дуже близь�

ко, майже так само звалося (і зветься досі)

мітичне божество Леле, що до нього звер�

таються і з ще одним епітетом: нене. «Ой,

нене, ой, леле! .. .» Вона, отже, мати, неня.

Це — образ, вихоплений із неоліту, коли,

замість «Ой, Божечку мій!», казали: «Ой,

Лелечко!», шукаючи найпевнішого захисту

у біді. І тепер так кажуть, — настільки три�

валі пам’ятники живої мови, — тільки вже

не розуміють справжнього змісту. Це —

уламок чогось великого цілого, а дівоча гра

«Ляля» — другий уламок з цього ж велико�

го цілого й, бачите, як вони добре одне до

одного пасують.

Чи справді слова ляля, леле (леля?) мог�

ли б бути іменем трипільської Матері�Боги�

ні й її втілення, отієї загадкової статуетки?

Слова з цією основою дають добру підста�

ву так думати. Вони малюють: істоту жіно�

чої статі, хорошість, мирність. Ось спро�

буймо поглянути:

Лелека — птиця, що з нею зв’язані старо�

винні, тотемні уявлення, як про охоронницю

садиби та постачальницю з вирію немовлят.

їх, звичайно, приносить лелека й досі, на

потіху малим дітям. Та колись не тільки діти,

а й увесь рід лелек щиро вірив, що це ця

свята птиця дає дітей. Віра в здібності улюб�

леного тотему поширилася з одного роду,

вже як спільне надбання, на весь нарід і то�

темне вірування стало звичаєвим повір’ям,

а лелека й досі має назву «бозюня» – боцюн.

Ланя — супровід і жертвенна тварина Діви.

Лебідь — одна з подіб богині Діви. «Вста�

ла Діва�Обида в силах Даждьбожа внука,
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плещучи лебединими крильми...» («Слово о

полку Ігоревім»).

Льоха — свиноматка, поросна свиня.

Свиня (в далекій минувшині також мала

якесь тотемне значення, бо свинина нале�

жить до ритуальних великодних страв). На

Великдень мусить бути свячене порося,

або хоч шматок свяченого сала, кільце

ковбаси. Тут пригадується, що в грецько�

му культі Деметри�Персефоии одним із

атрибутів культу було також порося, як

жертва.

Літо — найкраща пора року, час дарів ма�

тері Землі.

Латаття, лілея — лотос, священна квітка

у багатьох мітах різних народів.

Люляти, леліяти, плекати. — Різні дієс�

лова із одним значенням: «виховувати». А

це ж властивість матері�Леле.

Лада. — Найкраще пояснює це слово га�

ївка: «Благослови, Мати, ой, мати Лада,

мати, весну закликати!» (Словник Грінчен�

ка). Тут ясно сказано, що Лада — це боги�

ня�мати себто матріярхальне божество

трипільського часу. Але ж трипілля це ос�

танній спалах матріярхату, то не можемо

появу богині Лади класти на пізніші патрі�

ярхальні часи. Та загально вважається, що

Лада — божество старослов’янське. Звід�

си напрошується висновок, що само

слов’янство виросло із трипілля, тягне со�

ки з цього глибокого коріння.

Лад. — Одне значення: порядок. Так і має

бути в доброї господині. Друге значення:

злагода, мирне співжиття, характерне для

епохи материнських родових громад. Третє

значення: устрій. Прикметне тут матріяль�

хальне походження цього слова.

Люди — «всі, що належать до Лади, її на�

щаддя», — чи ж не так? Справді бо, нема в

однині цього слова, а як є («людина»), то во�

но вже походить від множинної форми («лю�

ди»). Це слово — яскравий документ того,

як уявлялася в матріярхаті взаємність між

людиною і її божеством. Це — спорідненість

і однакове слово для всіх.

Ладний — хороший, гарний. Такий, як са�

ма Лада.

Що ж означає слово Лада в інших мовах?

У лікійців Малої Азії слово лада означало

«жінка»16. У англійській мові леді (Lady), оз�

начає «господиня, пані». У грецькій мітоло�

гії Лето — богиня, мати двох богів, не чу�

жих нам Артеміди й Аполлона. Леда — ле�

бедиця божественного походження. Лета

— ріка забуття, що нею греки діставалися

до Країни Мертвих, себто, як і в інших мі�

тах, — посередниця між втіленим�прояв�

леним та невидним світом.

І так, в загальному: жінка, господиня, бо�

гиня, мати богів, шлях до вирію... Хіба за ці�

єю характеристикою не прозирає якийсь

надзвичайно старовинний образ?

VI
«Аналогічний обряд до обряду Лялі, — ка�

же М. Грушевський, — повторюється на Ку�

пала. Дівчину, знов таки найкращу, садов�

лять до ями, зав’язують їй очі і дають їй вінки

із свіжих та зав’ялих квіток. Дівчата водять

хоровод навколо цієї ями з Купалою, і потім

Купало роздає вінки...

У словнику Грінченка слово Купала виясню�

ється так: 1. Це — ім’я жіночої істоти, що зга�

дується в піснях у ніч на 24�те червня, день

літнього сонцестояння, під час святкування

Купала. 2. Лялька, що фігурує під час цього

святкування. 3. Дівчина, що під час святкуван�

ня при обряді ворожіння роздає квіти.

Отже, Купала це дівчина, так само, як і Ляля.

І при тому дівчина хороша, купава. Народне

слово «купава» означає: гарна, охайна, чепур�

на, зґрабна.

Вище показано Леле�Купалу, як втілення

богині, що роздає долю. Зовсім невинне зай�

няття й нікому не шкодить, і чого тільки духов�

ні отці так його переслідували? Але з того пе�

ресердя вони ж таки й залишили яскраві опи�

си старовинного свята Купали, чи не в дусі

санскритського слова куп, що й означає: бли�

щати, яритися, гнівитися, гарячитися, палко

бажати, похотіти ...

Ось псковський монах Памфіл на початку

XVI століття пише: «Коли прийде празник

Рож�дества Предтечевого, то в ту святу ніч

трохи чи не все місто схвилюється і по селах

показяться — з бубнами, сопілями, з гудін�

ням струнним і всякими неподобними гран�

нями сатанинськими, з плесканням і плясан�

ням; жінки й дівчата головами махають, уста�

ми видають недобрі кличі, препогані бісов�

ські пісні, хребтами вихляють, ногами ска�

чуть і притоптують ..

Чи ось свідчення із Стоглава:

«В вечер, собравшися младенци і панни,

плетуть собі вінки із зілля різного, котре кла�

дуть на голову й опоясуються ними; кладуть

зась огонь і беруться за руки і коло огня сво�

го скачуть, співаючи пісні, в котрих часто

споминають Купала, а потому през оний

огонь перескакують, бісу оному Купалі офі�

руючи самих себе, і іних много вимнслов бі�

совських бридких на той час на оних собори�

щах чинять...

Це особлива ніч, коли очищаються огнем і

водою: через огонь скачуть, а у воді купають�

ся; коли все наповнюється своєю найвищою

силою — роси, трави, звірі, себто вся приро�

да і все надприродне. Сама Мати�Богиня у
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своєму наймогутнішому розквіті. То й люди не

відстають, а на «ігрищах межю сели» розвива�

ють якнайбільшу свою вітальну силу.

Наші Купальські Огні не ізольоване україн�

ське свято, воно спільне для всіх не тільки

слов’янських, не тільки індоєвропейських

народів, а й ширше. Коріння його заходить у

таку незміренну глибину, як мустьє, бо ж не�

від’ємна частина його — очищення вогнем.

Які подібні описи української купальської но�

чі і святкування десь на Полінезійських ост�

ровах! На Україні: «напередодні св. Івана ро�

биться фігура із соломи, яку вбирають у жі�

ночу одежу й прибирають намистом та він�

ком. Навколо неї танцюють, дівчата водять

хоровод, а потім запалюється багаття, й

хлопці та дівчата скачуть парами через во�

гонь, разом із жіночою фігурою» (цитата із

«Золотої гілки» Д.Фрезера)20. В Тагіті є свята,

коли переходять через вогонь і так моляться:

«О, Холодна Істото, дай нам пройти через

середину печі! О. Велика Жінко, що кладеш

вогонь у небі, тримай ще листя, що прохо�

лоджує вогонь, нехай твої діти перейдуть че�

рез вогонь». Танцюють довкола зображення

богині, і танок цей витворює екстазу, що

зветься... (трудно повірити, але так само, як і

в нас!) Мана. А тоді в екстазі переходять че�

рез вогонь, зовсім не попікшися21.

То це все в порядку, тут особливих дискусій

нема, — у рясніших чи скупіших описах Ку�

пальського свята завжди виступає оте спо�

конвічне жіноче божество, що наймогутніше

в усіх своїх проявах саме в ніч рівнодення.

Само її ім’я, Купала, наводить дослідника на

думку, що воно — переінакшене ім’я Кибели,

тим більше, що культ цієї богині широко зас�

відчений на всьому північному Причорно�

мор’ї. «У Пантикапеї, Ольвії, Танаїсі, у Кома�

нах була така богиня Ма, що означало: Матір

Богів. її ім’я, Кибела, ніколи не вживалося, і

Ма це не ім’я, а описовий зворот, «матінка».

В Команах Ма ототожнювали з Дівою�Арте�

мідою», — каже дослідник22.

Може так і ім’я Ляля було описове, замі�

нювало власне ім’я богині? Повернімось до

першої фрази цього розділу, цитати М. Гру�

шевського.

Це ж ця дівчина, що сидить у ямі, роздає

вінки й зветься Купала — невпізнана досі Ки�

бела, що її інше ім’я ще Семела�Земела —

наша Земля.

Але при чому тут у цей день найвищої ак�

тивности всіх чудодійних сил Великої Мате�

рі Землі, у час ствердження тріюмфу життя,

— при чому тут Марена, смерть? Бож у ку�

пальському обряді є два образи: купавої

дівчини — найкращої, і Марени�смерти,

зробленої на те, щоб її втопити чи розірвати

на шматки. Богиня Марена чи Мара уявля�

ється ось як: «Вона — дівиця. Спереду

рум’яна красуня, ззаду — гниючий, зловон�

ний труп. Марена перерізує іржавою косою

«рубець життя» в серці людини. Перерізав�

ши, обертається задом і жалить бездушне

тіло гнилою тлею, після цього заколисує на�

роджену на той світ душу, як малу дитину,

поїть її водою, що ставлять у мисці вмиру�

щому поруч із запаленою свічкою... В Гали�

чині й досі кажуть: «Іди до Мари! Щоб тебе

Мара взяла!»21 На Київщині також можна по�

чути ходовий вираз�лайку: «А, нема на тебе

Мари!» Між іншим, і в романі Вальтер Скот�

та «Ай�венґо» персонажі теж так лаються: “A

murrian take Thee» («Мара б тебе взяла!»). Є

Мара і в Індії. Ось із книжки сучасного подо�

рожника L. Aures «Вівтарі Сходу»: «Весь Бе�

нарес розташований по одному боці ріки

Ґанґес. На другому боці нема нічого, лише

порожні піски, що вважаються осідком Ма�

ри («злої сили)», (стор. 155).

Ми вже впізнаємо цей другий образ жінки�

універсуму, зроджений у палеоліті і розма�

льований людською уявою у найстрашніші

подоби. Так от ця сама Мара (Марена) має

бути знищена, вбита, як жертва тій самій бо�

гині, а шматки її розкидані, чи потоплені, щоб

і сліду не зосталося. Чи маємо в цьому вбача�

ти похорон зими, як вважають одні дослідни�

ки?24 Чи це вбивання божества, (як царя�жер�

тви) у найвищій силі, щоб воно ніколи не ста�

рілося, як думають інші?25 Чи це втілення духу

рослинности, що має бути поховане, а потім

проросте зелом, як у культі Ки�бели�Адоніса?

То чому ж Марена має жіночий вигляд?

Що тут можна сказати, коли це свято вже в

кінці минулого століття виродилось у дитячу

забаву. Жрицями поробилися малі дівчатка�

підлітки. І ось як вони описують свою «жрець�

ку відправу» (Вороніжчина, на зламі ХIХ�го й

ХХ�го століть):

«На Івана Купала після обіду дівчата станов�

лять Маринку, щоб дощ був, кажуть. Із калачи�

ків морду зроблять, ганчірками увернуть, юп�

ку надінуть, серги почіпляють, стрічками й

вишневими ягодами заквітчають. Стілець

поставлять, кленків наломають та кругом сто�

ла обставлять, та Маринку всередині поса�

дять. Потім дівчата за руки поберуться та хо�

дять кругом неї та співають:

В мого батька та двір невеличкий, а
зілля велике, а я одна в батька була,
молода, як ягідка, а в тому зіллі та вов;
ки завили, та мого милого з’їли.
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Три дні по милому тужила, три хліби
з’їла*
Дівка Маринка в воду потонула ...

*(Чи ж не Іштар? Д. Г.)
Ще коло копанки співають, як принесуть

Маринку туди. Розберуть її тоді, клечіння пов�

кидають у копанку, і стільця вмочать. Тоді юп�

ку й сорочку знімуть, виперуть. Тоді вже й ган�

чірку кидають у воду.

А хлопчики тим часом (по 8�12 років) назби�

рають бур’янів і кропиви, порозкладають на

вигоні кучками та й плигають через ті кучки

хлопці й дівчата. Дещо й співають дівчата...

Ото вони так плигають, поки матері не пороз�

ганяють дубцем додому...»20

Треба думати, що в цьому купальському

обряді не лялька колись фігурувала, а таки

дівчина, жива й хороша, яку чи топили, чи

розривали на шматки, чи яким іншим спосо�

бом знищували для відновлення сил богині.

«Адже ж ми постійно вбиваємо рослини в

час збирання їх плодів, і все ж смерть їх пос�

тійно й надзвичайно швидко перемагає нове

життя»27, — міркує неолітичний філософ. То

це спостереження над рослинами перене�

сене в зоні аґрикультурній і на людину. І

справді, дослідники наводять солідний кор�

пус легенд із країн підекваторіяльного поя�

са, де постійно відбувається жертвування

людиною, і часто молодою дівчиною. Треба

тільки заглянути у підставову книжку Д. Фре�

зера «Золота гілка», щоб уявити собі, яке це

постійне явище людська жертва. Жертва ця

була велика таємниця, в жертві утотожнюва�

лась сама жертвенна істота, та громада, що

жертву приносить, і те божество, кому жер�

твують.

Дуже велика ймовірність людської жертви, і

то дівчини (Персефона�Коре), яку згодом

заступило її зображення, підсилюється й тим,

що майже всі трипільські фігурки знайдені в

побитому стані. Дуже рідко можна скласти ці�

лість із фрагментів. Видно, що розбиваючи

таку фігурку, розкидали шматки далеко на всі

боки, як у міті про Озіріса. Так само ж розри�

вають на шматки й ту фігуру, що зображує

Марену, коли не топлять.

Мені здається, що ці дві загадки: значення

та колишній зміст Купальських вогнів і поход�

ження трипілля на Україні — у якомусь зв’яз�

ку. Розв’язання одної кине світло на другу. На

тему Купало�Марена написано вже дуже ба�

гато, а ще й досі не дано задовільної реконс�

трукції міту чи може кількох мітів, що сплели�

ся в багатьох святах і вивершені найвищим

шпилем у день літнього сонцестояння. Поби�

ті трипільські статуетки, спіраля�гаївка�лябі�

ринт, і нарешті, дівчина�богиня, що її розри�

вають на шматки, а в другому аспекті, що да�

рує добробут і щастя — ці розірвані фраг�

менти мусять мати зв’язаність, яка вислизає

покищо з�під нашого ока.

Якщо шукати походження їх у старогрець�

ких, месопотамських чи єгипетських мітах,

то на перешкоді стоїть своєрідність україн�

ських містерій, які ніде не повторюються. Во�

ни вже далеко відійшли від чистого тотеміз�

му, а якщо й є тотем�святість, то це — росли�

на, хліб. Ніде так не розвинений культ хліба,

як в українському побуті, і то сьогодні, що�

денно. Вся так звана поганська магія — рос�

линницька, а її продукт — поезія, пісні, гаїв�

ки, веснянки — це ж чарування росту всіля�

кого зілля. Само слово гаївка напрошується,

щоб його розшифрували, як «дія�магія

жриць богині Гаї», землі на сучасній мові.

Мак, огірочки, просо, льон, рута�м’ята, зер�

но — звичайна тематика гаївок�веснянок.

Огняна роса, дощ,

красна рожа горіла,
під нею біла дівка сиділа,
в решеті воду носила,
червону рожу гасила ...

Чи це якась модерна поезія, чи велетен�

ський космічний образ? Але ні! Цим насиче�

на народня пісня, що сама виросла із закли�

нань та чарувань. «Косарі косять, а вітрець

повіває, шовкова трава на покоси лягає...»

«Зеленая рута, маків цвіт.. це не «красиві ви�

рази», а органічний спосіб думання й світо�

відчування народу, що має масивну хлібо�

робсько�неолітичну підоснову.

Але якщо так, то знову хвиля відносить нас

до того «Плодоносного Півкола» (Fertile Cres�

cent), що ним прийнято називати долини Ні�

лу, Тіґра�Евфрату та Інду, де започаткува�

лось хліборобство. Отже, виходить, що й мі�

ти про смерть�воскресіння витворені десь, а

трипілля принесене?

V
Для прихильників теорії, що трипілля по�

ходження месопотамського, тут є добрий

арґумент, бо ці самі звуки, що з них форму�

Коломийщина, Київщина

Городське, Житомирщина

Греція

Городське, Житомирщина
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ється Лада, Леле (ле, ля, лі) такі ж самі, як і

сумерійське�аккадське ілі, що значить: бог,

божество. Еліль — голова сумерійського

пантеону28. Ось закляття�гімн до Еліля (або

Енліля):

Надмогутній бику,
екзальтований надмогутній бику!
За твоїм словом створено світ,
О, пане земель, пане слова життя,
О, Еліль, батьку Сумеру, пастуше темно;

волосого народу, ти, що маєш візію
себе, надмогутній бику!
О, Еліль, Пораднику, хто може охопити

твою могутність?
Обдарований силою, пане врожаю зе;

мель, створений у горах, пане зернових
полів, управителю великеє сили, отче
Еліль, ти — могучий ватаг богів, вели;
кий творець і підтримувач життя... **

Слово Бабілу (Вавилон) означає «ворота

божі». Це ж іл, ал чуємо в назвах таких бо�

жеств, як Ваал, біблійний пророк Ілія (Ілля).

Христос, що говорив арамейською мовою,

промовив на хресті такі слова: Ілі, Ілі, чого ти

мене покинув?» (Маттея 27, 46). Це ж слово

утворює назву мусульманського Аллаха. Осе�

тини у своїй напів�християнській, напівмаго�

метанській релігії мають найвище божество,

що зветься Уїцілла...30

Нарешті, слово алілуйа, що перейшло до

християнської літургії із стародавніх дохрис�

тиянських літургій. Цим словом починались і

кінчались усі заклинання халдейської магії31.

Чим це все пояснити? А дуже просто. Так, як

ми бачили на назвах інших богів, і ця назва

приводить нас до назви бика. Алю, ала — су�

мерійська назва для бика32. Взагалі ж, під ци�

ми іменами заховується старовинний культ

бика, притаманний всім народам, що жили

навколо Середземного й Чорного морів із їх

меншими морями. Ось і Ел, найвище божес�

тво ханаанської релігії, батько Ваала. До ньо�

го звертаються, як до тотемного предка: «Би�

ку�боже! Царю�батьку!» Сирійські жінки ті�

шаться вагітністю, що їм послав Ел (тотем�

предок) і виявляють свої почуття в поемі так:

Жінки, як Ел проходитиме повз них, жінки

кричатимуть:

«Ми — жінки, кожна — жінка Ела і йо;
го рабиня...
Ми — хати, кожна з нас — хата Ела і

його рабиня...»33

Це ал чути також у першій літері семітсько�

го альфабету — Алеф, що значить «віл» і має

вигляд стилізованої голови бика.

Коли в цих порівняно різних уявленнях бога,

як пастуха�патріярха із тотемними функціями,

що завідує бурею, блискавкою і громом, дає

жінкам вагітність тощо, коли в них виступає

бог�чоловік, чи властиво самець, то ясно ж,

що попередній вигляд божества�предка (кому

як до вподоби називати) була жінка�богиня чи

властиво самиця. Іштар так і зображувалась,

як жінка з коров'ячими рогами, або ж як коро�

ва з людським лицем. Вона у гімнах годує сво�

їм молоком царя. Ось один недвозначний

текст: «Маленький був ти, Асурбаніпале, коли

я приніс тебе до цариці Ніневії, богині Іштар,

кволий був ти, коли сидів на її колінях, чотири

дійки її були в твоєму роті...»34 � звертається

гімн до асирійського царя. І справді, навіть і в

історичні часи цар та жерці не пили інакшого

молока, як від священних корів при храмі, що

їх охороняла Богиня Пасовиська, Нінгурсаґ,

сама з вигляду корова34. В іншому міті Гільґа�

меш іде до своєї матері � буйволиці Нінсун35,

бо й сам він � «всемогучий дикий бик». Цар Ем�

меркар, народився від корови, � розповідає

сумерський епос «Еммеркар і володар Арат�

та» � і годувався її молоком30.

То як же погодити нашу трипільську Леле із

«биком бурі Леванту» батьком Ваала, що

звався так само Ел?

VI
Але от є ще одна думка, українського архе�

олога В. Хвойки. Він вважає, що людність дій�

Асирія

Ур, Месопотамія

Незвисько, Станіславська обл.

Ірак

Асирія
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шла до неоліту в такій частині землі, яка тепер

затоплена. Визначає, що був час, як Егей�

ського моря не існувало, Мармурового моря

теж не було, а була там суша з горами, доли�

нами, ріками37. Ото там, у тих затишних і пло�

дючих долинах і дійшло до неоліту, там же

витворились і основні міти про поховання�

воскресіння. Разом із людьми, що розселяли�

ся на всі боки з притульних долин, які ставали

морем, розселялися й міти. В основному з

одного джерела, але своєрідно оформлені та

розгорнені в кожному новому центрі.

Подібну думку можна знайти і в книжці І.

Лісснера «Живе минуле». Він поширює її. В

північній Африці і південній Европі, — каже він,

— homo sapiens 30 тисяч років, 50 тисяч і на�

віть 80 тисяч років тому мав спільну цивіліза�

цію, незалежно, чи жив він у Африці чи в Евро�

пі. Єдність ця тривала ще 15 тисяч років тому.

Десь між 12�ма і 5�ма тисячами років до P.X.

ця культурна єдність розійшлася, дезінтеґру�

валася і ніколи вже не відновилася38.

Якщо так, то все стає на своє місце. Стає

зрозуміло, чому в нас так багато подібностей

із Месопотамією, із Єгиптом, із Критом. Ці

подібності — те, що винесла людність Се�

редземної долини в усі боки від неї, із спіль�

ної культурної скарбниці. Ті, що посувалися

на північ від колишньої долини, тепер Серед�

земного моря, до Дунаю і за Дунай та що

прийняли участь у творенні стилю «мальова�

ної кераміки», змішуючись із давнішими за�

селювачами, вони ж принесли із собою і свої

традиції та міти... Не інакше, що й той культ

жертви людської, найкращої дівчини... Ото

напевно й є та лялька, що її останні жриці,

підлітки на Вороніжчині, вбирали у плахту та

заквітчували вінком...

Стає зрозумілим, чому це у нас і на Криті

найдавніший посуд та жіночі фігурки такі по�

дібні.

Стає зрозумілим, чому в нас і в Месопотамії

є однакове слово баба. Там воно, у близькому

сусідстві з кочовими пастухами Арабії, стало

іменем патріярха�батька, голови роду. А в нас

воно теж означає голову роду по жіночій лінії,

тільки залишилося у свойому найдавнішому

значенні: старої жінки (що, само собою, —

предкиня, старша в роді). Але в Месопотамії

це слово, давно�давно, також означало жінку,

а не чоловіка. Це визирає із слова Баб�ілу,

«ворота божі». Якщо «баб» уже не сама потой�

бічність, то вона ворота, що через них має пе�

рейти кожна істота з «того світу» й у «той світ».

На сумерійських зображеннях так і показано:

жінка�богиня стоїть на воротях до святилища,

вона впускає (чи не впускає), зовсім так само,

як стояла вона при вході палеолітичного лябі�

ринту�печери�вирію. Баба — сумерійська бо�

гиня. Вона мала свої храми і в них засіки із хлі�

бом та обслугу�персонал39.

Зрозуміло стає, чому це ріка Істр (Дунай)

мала таке саме ім’я, як і вавилонська велика

Мати Богиня, Іштар. Та здається ж, ніхто не

засвідчив культу Іштар на Дунайщині, а назва

та сама.

Мало того, сама місцевість зветься часом

Істрія. Є й країна Стирія (Штирія) а на Україні

також немало подібних назов рік та місце�

востей: Стрий, Стир тощо. Мало того, в укра�

їнській мові звертання до рогатої худоби не

що, як звертання до самої богині Іштар: С�т�

р! Вавилонська Іштар і справді часто назива�

ється коровою у заклинаннях та й коровою

зображується. Само слово стір вважається

сумерійсько�аккадським40. Але в дійсності,

воно — спадщина, спільна для всіх нащадків

якогось праджерела (Середземноморської

долини?), бо і в німецькій мові є стир (бик), і

в англійській — стір (молодий бугай)... Все

це — ледве помітні натяки на широко роз�

повсюджений коров’ячий тотем, згодом —

культ бика. В мало зміненому вигляді він

процвітав у Месопотамії — Іштар�корова; у

Єгипті — Ізіда�корова...

На «нашому боці» він відбився у назвах пле�

мен і родів, що дали назви рікам, місцевос�

тям, оселям. В нас він полишив багато слів, от

хоч би й сестра, стрий...

ЗВИЧАЇ І ТРАДИЦІЇ
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Лівійська пустеля, Африка

Пустеля Сагара, Африка

Месопотамія

Месопотамія

Вихватенці, Молдавія

Пустеля Сагара, Африка
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Аж тепер зрозуміло стає, чому це і в нас, і в

Єгипті проживає однакова казка про бичка�

добродія, опікуна і саможертву людям41.

Ясний промінь на цю заплутану історію ки�

дає археологія. Треба знов заглянути в гли�

бини палеоліту. Розглядаючи епоху мустьє

(себто повертаймось назад на 200 тисяч ро�

ків), П.Єфіменко каже: «Численні рештки

тварин у вигляді роздроблених, частково об�

горілих чи звуглілих кісток вказують на мис�

ливський побут населення (південної Фран�

ції), що живе, головним чином, із полювання

на диких биків».

«Усі стоянки середнього палеоліту цілком

однаково малюють надзвичайно багатий світ

травоїдів, що були предметом вловів мус�

тьєрських орд... Дикі бики незчисленними

чередами паслися на відкритих рівнинах, що

своїм багатством переважали густоту засе�

лености прерій північної Америки...»

Але так було й далі, в наступні епохи:

«У пізньому палеоліті... — наполегливо раз�

у�раз підкреслює П. Єфіменко, — дикі види

биків... водилися в степових рівнинах та пасо�

виськах у південних областях Европи і місця�

ми відо�гравали особливо велику ролю у вло�

вах людини... Таку саму ролю відогравав зубр

у пізньо�мустьєрські часи в підгір’ях Кавказу,

а пізніше й на степовому півдні України».

«Очевидно, окремий тип культури мав би

відрізняти в мадленському часі первісне на�

селення північного Причорномор’я, де протя�

гом тисячоліть основою існування степових

племен були лови і загін величезних черід єв�

ропейських бізонів�зубрів, що кочували по

безкраїх просторах степів ...»

«Коли переглядати мадленські зображення,

то впадає в око, що найбільш уваги первісна

людина приділяла дикому бикові...»42

Археологія, на жаль, не може дослідити дна

Середземного, Егейського, Мармурового й

Чорного морів, то про ці терени мовчить. Але

кричать про багатство черід рогатої худоби у

всьому обширі навколо Середземномор’я

спільні для багатьох народів назви рогатої ху�

доби, їх величезна різноманітність.

Ото з цього джерела напувалися різні наро�

ди. А що Україна не відділена морями від пів�

дня Европи, то як же ж легко було людям із

північної частини місцевости, що забрало мо�

ре, посуватися на приманливі масні чорнозе�

ми — із своїми віруваннями, мітами, звичая�

ми й досвідом у хліборобстві та прирученні.

Там зустрічалися з риболовними чи мислив�

ськими племенами, з мітами, витвореними на

мисливській базі довготривалого льодовика

— і почало творитися щось своє, нове.

Культ рогатої худоби, «стиру», ясно виявле�

ний у трипільській образотворчості. Посуд во�

ни робили з вушками, подібними на роги, чо�

тири ніжки нагадували коров’яче вим’я. Ось

на посуді зображено запрягу волів у ярмі. А

ось костяна платівка: вона має вигляд ко�

ров’ячої голови, а на ній пунктиром зазначено

Матір Богиню у священнодійній позі.

Але місцева Мати Богиня ніколи не зобра�

жувалась у вигляді корови. Вона — жінка, ма�

ти. Також і не «могучий бик», не «цар�батько»,

не «бик бурі», — вона Леле, реальна жінка, а

не Алю, Ел, Еліль. Це ж зовсім відмінне, своє,

не подібне ні на єгипетське, ні на месопотам�

ське, бо тут зберігається стародавня орі�

ньяцька традиція — культ матері�людини. Не

знаходимо ми й спіралі в Месопотамії, а в нас

вона буйно розцвілася саме в процесі схре�

щення південних неолітичних і північних епі�

палеолітичних (мезолітичних) племен.

Так зустрілися дві мітогенетичні зони: на�

щадок підекваторіяльної, хліборобська неолі�

тична, й нащадок льодовикової оріньяцької —

одна одну підсилюючи.

VII
В.Петров зазначає, що трипільська люд�

ність була дуже численна. Терен, де осіли

трипільські племена, ряснів селищами на

відстані 3�5, а то й пів кілометра43. Мирні пле�

мена ці не знали між собою ніяких воєн, не

мали ніякої зброї для войовничих нападів чи

оборони. Селища їх були розташовані на від�

критих місцях недалеко від струмків та неве�

ликих рік. Від диких звірів охоронялися тим,

що заганяли приручену худобу всередину

селища. За дві (три?) тисячі років нестурбо�

ваного нападами життя трипільці створили

яскраву культуру, що сяяла й вигравала різ�

ними барвами на тлі убогої сірости тодішньої

західньої Европи та озерно�болотяних нетрів

на північ від України.

Це трипільське життя можна б порівняти із

одним образком із Біблії. «...В Лаїсі люди жи�

вуть безпечно... байдужно і тихо, та не було в
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Комбарель, Франція

Більче Злото, Тернопільська обл.
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Володимирівка, біля Гуманя

Пендаль, Еспанія

Горнос де ля Пенья,
Еспанія

Женьєр, Франція

Стіна, Вінницька обл.
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їх землі такого, що обиджав би в чомусь, або

мав би яку власть. Від Сидоніїв вони далеко і

не мають ні з ким ніякої справи для спільної

оборони. Справді, прегарна земля... Прий�

шовши туди, знайдете байдужий люд, а зем�

ля простора...» (Книга Суддів,12).

Ця мирність, добродушність і гостинність

хліборобської країни, далекої від намірів під�

бити сусідів, захопити їх землю, пограбувати,

запанувати, — нагадує ще й Гіперборею, ле�

гендарну країну пізніших за неоліт часів. Ба�

гато згадок про Гіперборею є у грецьких

письменників14, але в тих згадках вона вигля�

дає вже в казковому тумані. Гіперборея (себ�

то «країна, де вже не дмуть холодні вітри»),

щаслива хліборобська країна богів, — над�

звичайно багата земними плодами, з гарним

побутом. В ній дівчата співають хором, увін�

чані золотим лавром. Це святе плем’я вирос�

ло з крови найстарших титанів. Вони не зна�

ють хвороб і війни, не бояться помсти Неме�

зіди... Гіперборейці посвячені Аполлонові...

інші ж виводять гіперборейців від пелязгів...

Тучі лебедів прилітають там до храму Аполло�

на. Облетівши навколо храму й наче очистив�

ши його своїм летом, вони спускаються в ог�

раду храму, чудову й величну. Там місцеві спі�

ваки співають богові пісні, гармонійно грають

кіфари, а до них долучаються й лебеді, ніколи

не вносячи неладу в спів, неначе вони дістали

такт від дириґента та ізспівалися з місцевими

творцями священних мелодій...

Де вона, ця країна? «За Ріпейськими гора�

ми». Що воно за Ріпейські гори? Тут погляди

поділяються. Одні вважають, що це Уральські

гори, а другі — що десь недалеко Істра, що це

ніби Карпати... Але це якась тепла країна, ко�

ли з Гіпербореї, від берегів Істру Геракл при�

ніс до Греції оливки. З цієї ж гіперборейської

країни щороку несуть дівчата�жриці дари Ар�

теміді у Делос — початки�колоски, загорнені

у пшеничну солому. Бож Артеміда й її брат

Аполлон родом із Гіпербореї... Навколо Істру

живуть амазонки, які дуже шанують Артемі�

ду... Данубії (дунайці) не їдять м’яса й підпо�

рядковуються всякому зустрічному...

В цих леґендарних, дуже заплутаних урив�

ках�спогадах про Гіперборею дещо можна

вловити: це — хліборобська країна, із тоте�

мом�святістю хліба й колосу; там відправля�

ють обряди культу хліба жриці — жінки, дівча�

та; верховне божество там Артеміда�Діва;

там дуже гарне підсоння, бо ростуть оливки й

«золотий лавр»; країна ця недалеко високих

гір і Дунаю; люди мирні й не вміють відбивати�

ся, а підпорядковуються усякому зустрічно�

му; нарід цей дуже�дуже старовинний, «похо�

дить від титанів». Словом, вимальовується

багата й мирна хліборобська країна, із люд�

ністю старовинного матріярхального укладу,

де плекаються найшляхетніші риси людської

душі, — вони ж не бояться помсти Немезіди!

Ще додати до цього розмашисто й з до�

бірним смаком розмальовані хати — і впіз�

наємо Придунайщину та сусіднє з нею наше

трипілля.

Ця печать Гіпербореї�Трипілля назавжди

відкладена у психіці нашого народу. З добри�

ми й слабими рисами. Назавжди залишилась

вроджена глибока культура, духовий аристок�

ратизм «гіперборейського» типу впарі із се�

лянським побутом. Назавжди залишилась із

цим народом стійкість селянства, що на своїх

плечах виносить завірюхи й бурі, підбої, заво�

йовання й розгроми. Невмируща хлібороб�

ськість, любов до співу, до землі, невідмовне

годування всіх наколо себе ззовні, та й широ�

ка гостинність до всіх приходців у себе в хаті.

Позірно безборонне селянство, нездібне пос�

тавити забороло драпіжним завойовникам і

руїнникам, але здібне неминуче асимілювати,

проковтнути того завойовника, розчинити йо�

го в собі. Вдумаймось тільки у це невинне і

ніжне слово — Леле.

❆

Сирійська богиня Астарта

Володимирівка, біля Гуманя

Володимирівка, біля Гуманя

Сучасний український коржик

Сучасна українська різдвяна картка

с. ЛукаAврублевецька, Хмельницька обл.

Кадіївці, Подністров’я Дарабани, Подністров’я

Дарабани, Подністров’я

Херсонес, Крим

UR-2017_7-8.qxd  24.01.2019  19:21  Page 23



м

ж

с

н

з

т
Р
в

в

і

т

ж

м

б

К

П

п

с

З

м

УКРАЇНСЬКА НАЦІЯ

НН
еправда. З давніх#давен були

вони і в наших праотців. Понад

те, гадаю, найдавніше зобра#

ження календаря віднайдене саме на ук#

раїнській землі. Наші пращури зробили

й найкращий його опис: «Одкрий ворота,
сину, і увійди до них – який то красен Рай
слав’янський! Там Рай�ріка тече, що відді�
ляє Сваргу від Яви, і Числобог рахує дні на�
ші й говорить Богові числа свої: чи бути
дню небесному, чи бути ночі і заснути». 

Рай!.. Таке філософське розуміння то#

го, що проживає людина, того, чим на#

діляє її Творець, передає нам від Праот#

ців автор Велесової Книги Ілар Хору#

гин. Він не знав такого слова як кален#

дар, він називає його божественними

словами – Колом, Раєм, бо ним управ#

ляють самі Боги…

І так було від початку віків. Разом із

сонцем#РА і птахами людина вставала,

пРАцювала, РАділа життю, створювала

свій власний маленький сімейний Рай і

більший – Род#Край (кРАїну#УкРАїну),

а приходила ніч йшла на відпочинок, бо

й Сонце пішло спати… 

Наші предки почали фіксувати те, що

їм дарували Сонце і Боги, ще коли нав#

круг гуляли мамути. Ось це зображення

на кістці поважної тварини знайдене в

селі Межиріччя Рівненської області.

Скільки йому – 15 чи 20 тисяч років, дос#

теменно ніхто не скаже. З якогось дива

вчені називають це древнє різьблення (чи

дряпання) ймовірним планом поселення

приблизно Х#ХV тис. до н. е. Але що тут є

схожого на поселення важко сказати. Та

й навіщо той план був треба людям, які

не дуже затримувалися на одному місці і

жили переважно з полювання?.. 

У словнику#довіднику праукраїнської

історії та ведичної культури «Українська

цивілізація. Ведія» я обґрунтовую це

зображення як перший у світі календар.

На підставі чого? Нижнє штриховане

поле, зокрема, – це земля. Вище над

нею чотири аналогічних малюнки, що

розділені між собою стовпчиками, своє#

рідне «П» перевернуте догори – це во#

рота Сонця (або гори). У перших воро#

тах прямо по центру бачимо коло, то і є

Сонце, що сходить і відкриває весняно#

літній період року. Далі – двоє воріт без

Сонця (бо в цей час воно дуже високо)

– це весняно#літня пора, четверті воро#

та із Сонцем, що скочується похилою, –

це пора, коли світловий день зменшу#

ється (осіннє рівнодення). Додаткові

підтвердження цьому знаходимо на

найвищому зображенні із трьома хрес#

тиками «Х». Перший позначає весняне

рівнодення, другий – осіннє рівноден#

ня, третій вказує на зимове сонцестоян#

ня, після чого сонце починає піднімати#

ся вище, з кожним днем збільшуючи

світлу годину, на що вказують верти#

кальні лінії, кожна з яких стає довшою.

На третіх воротах маємо знаки, схожі на

напис «олг», а «ол» зокрема, це одна з

давніх назв сонця – кОЛо. Четверо во#

ріт і «штрих#кодів» засвідчують, що пра#

давні творці цього календаря також ді#

лили рік на чотири пори. 

В цьому ж словнику#довіднику можна

прочитати і про інші стародавні кален#

дарі. Наприклад, про глиняний «столик#

чашу» ІV тис. до н. е., що був знайдений

археологами біля с. Березівка Гайворон#

ського району Кіровоградської області.

Зверху на ньому зображено хлібороб#

ський сонячний календар, а знизу – мі#

сячний. Є тут також Виноградненське

святилище#календар другого тисячоліт#

тя до н. е. у формі кола на 13 місяців.

Ці та інші вироби#календарі й спору#

ди є свідками великих знань, неймовір#

ної уяви і таланту наших пращурів.

Згадуються календарі і в давніх мітах.

Наприклад, серед тих, кого народила пер#

шоматір всього живого Богиня Гея (Гая)

були також 12 титанів, під якими треба

розуміти 12 місяців року. В колекції «Пла#

тар», до речі, зберігається одна трипіль#

ська скульптурка вагітної жінки з голо#

вою птиці, по колу живота якої зроблено

12 міток. Певно, це прообраз праматері

Геї. Про Бога північного вітру Борея (той,

хто «всіх поборює») відомо, що він міг пе#

ретворюватися на жеребця і породив з ко#

билами Еріхтона дванадцять лошат. Найі#
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Коло, що творить Божу силу
Вже понад 400 років світ числить свої дні і роки за григоріанським календарем. Перед цим був юлі�
анський, який нібито заснував Юлій Цезар, а до того, вважається, людство й не відало, що таке
календар. Ну хіба що крім єгиптян, які почали вести облік днів за одними даними в другому, за ін�
шими – в четвертому тисячолітті до н. е. Але чи правда те, що більше нікому не було відомо про
таку вельми потрібну в житті людини річ як календар?

Календар на кістці мамута

МатиAСлава Птиця небесна (Гея). 
ІV тис. до н. е.

Б
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мовірніше, це вказує на його місце народ#

ження – край, де було приручено коня і

створено річний календар: Скитія#Украї#

на та Бористен (Придніпров’я)… 

Але повернемося до опису календаря,

з якого почали розповідь: «Одкрий воро�
та, сину, і увійди до них – який то красен
Рай слав’янський!». Це цитата з Велесо#

вої Книги, що її написав у ІХ ст. н. е.

волхв та учитель Ілар Хоругин. В жодній

іншій літературі давніх культур не знай#

ти подібного опису календаря. Він бо#

жественний і за суттю, і за красою.

Прочитаємо дощечки 11А і 11Б:

Молячись, 
найперше Триглаву поклонятись

маємо, 
велику славу йому співаймо! 
Хвалімо Сварга, Діда Божого, 
який тому роду божеському є началом 
і всенькому роду криниця вічна, 
яка витікає влітку од джерела свого 
і взимку ніколи не замерзає. 
А ту воду живу п’ючи, живемо 
допоки не прийдемо як свої до нього,
до Лук його Райських. 
І Бога Перуна;громовержця, Бога

боріння 
просимо не переставати живих явищ

Кола крутити в Яві. 
Це він веде нас Стезею Прави до борні 
і до Тризни великої за всіх полеглих, 
які йдуть у життя вічне до полку

Перунового. 

І Богові Свентовенду славу
проголошуємо, 
бо став він Правією і Явією. 
Йому співаємо пісні, поки світло є, 
а через нього бачимо світ і Яви буття. 
Від Нави він нас береже, тому хвалу

співаємо. 
Співаємо й танцюємо йому, 
і звертаємося до Бога нашого, який ті

Землю, 
Сонце наше і Зірки утримує, і світ

міцний творить.

Слава Свентовендова велика –
слава Богові нашому! 
То бо радіє серце наше! 
Відмовимося від злих діянь та

прилучимося до добра. 
Невільників відпускаємо,

обнімаємося 
і благословляємо, це сотворивши. 
Це не збагнути умом розторгнутим. 

Вшануємо, як уміємо, бо то тайна
велика, як і Сварг.
Перун та Свентовенд обоє удержані в

Сварзі, 
а з обох боків їх Білобог і Чорнобог

перетягуються, 
але вони і Сварг тримають світ, 
аби не бути йому повергнутому. 
А за ними обома Хорс, Влес і Стриб, 
а ще поза ними – Вишень, Леле,

Літиць,
Радогощ, Календо, Кришень. 
І всіх їх удержує Сивий Яр;Дажбо.
А ті творять Білояра, Лада, Купала, 
Сіниця, Житниця, Віниця, Зраниця,

Овсениця, 
Просиця, Студеця, Лідиця і Лютиця.
А це є: пташиць;звіренць, милиць;

дощиць, 
плодець;ягодець, бджолич;рєстиць,

кленчиць;зеренць, 
вітриць;соломиць, грибиць;ловиць,

бесідиць;сніжиць, 
страниць;святиць, радиць;світиць, 
кревиць;красиць, травиць;стеблиць.
За тим інша суть: родиць;маслиць,

живиць;водиць, 
листвиць;квітиць, бодич;зведич,

громич;сімич, 
липець;рибець, брезич;зелинць,

гориць;страдиць, 
спасиць;листвеверзиць, мислиць;

гостиць, 
ратиць;страниць, чурець;рідиць. 

Те все освячує Огнебог Семерегль 
і віщує швидке та чисте весняне

відродження – і в тому суть Триглава,
який з неба іде до нас.

Одкрий ворота, сину, і увійди до них – 
який то красен Рай слав’янський! 
Там Рай;ріка тече, що відділяє Сваргу

від Яви, 
і Числобог рахує дні наші 
і говорить Богові числа свої: 
чи бути дню небесному, 
чи бути ночі і заснути.
Не одразу й зрозумієш, що тут ідеться

про річний календар, однак, що це саме

так, підтверджує не тільки Числобог, що

«рахує дні наші».

Зараз рік ділиться на півріччя, на чо#

тири квартали та на чотири пори року

по три місяці. Натомість наші предки

ділили рік на шість, три і дві частини,

де враховано кліматичні особливості

тієї чи іншої пори року і рух Місяця. 

На шість частин рік поділяють Ви#

шень, Леле, Літиць, Радогощ, Кален#

до, Кришень – кожний із них покро#

вительствує над двома місяцями, або

над 60 – 62 днями. 

Хорс, Влес, Стриб мають вищу опіку,

ділять рік на три частини і контролю#

ють удвічі більше днів – по 122 дні

(Стриб на один день менше), що в су#

мі складає 365 – 366.

Сварг управляє усім світом. Перун

символізує дощові й грозові дні року.

Свентовенд (Дажбог) – сонячні. 

І нарешті на дві частини рік ділять

Білобог та Чорнобог. Білобог – уособ#

лює ту половину року, де переважають

світлові дні, а Чорнобог – темні.

Вишень – це два перші місяці року,

власне, сама Весна; Леле – два наступ#

них ласкавих теплих місяці, в які дозрі#

вали трави. Цікаво, що саме з входжен#

ням у свої права богині Леле в лелек по#

чинають з’являтися на світ лелеченята;

Літиць – два спекотних місяці літа; Ра#

догощ – два місяці після завершення

хліборобського року, місяці достатку

25Українська Родина № 7�8/2017
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(буквально – «раді гостям»); Календо –

два місяці, які Коло нове дарують (Ко#

лодар); Кришень – два останніх місяці

року, які є його кришею (дахом).

А такими відповідно були місяці: Бі#

лояр (перший місяць року – воєвода,

він же Яр#бог, «який править весняним

цвітінням та русаліями, водяними, лі#

совиками та домовими» – д.38А та Яр#

Овен – д. 6Г, розпочинався за ниніш#

нім стилем 21 березня) і Ладо «який

править лади родинні і благості всякі»

– д. 38А; Купало, «який до митнищ

правитиме та всяким омовінням» – д.

38А (дуже тепло, вода, як купіль) і Сі#

ниць – тут, певно, мало б бути Сунець

(Сун – давня назва Сонця), пора най#

більшої активності сонця, бо сіно заго#

товляють раніше; Житниць – збиран#

ня жита і Віниць – місяць, який він#

шує (урочисто завершує) всі польові

роботи; Зраниць – ранній початок но#

чі (темних годин вже більше, ніж світ#

лових) і Овсєниць – назва походить від

вівса, найпоживнішого зерна, його бо#

рошно навіть жертвували Богам (д.

31), – запрошують родичів на гостини

і святкують Овсєни (Велику та Малу –

д. 37А), такий собі підсумок хлібороб#

ського року – День Господаря і Вро#

жаю; Просиць – треба вже стримувати

апетити й переходити на просо, бо по#

переду довга зима (в християнстві це

період посту. Утім, не виключено, що

це видозмінене «Просинець» – місяць,

коли просинається сонце) і Студець –

місяць, який студить, холодний; Лі#

диць – усе скуто льодом, та Лютиць –

ще лютує зима (цікаво, що слов’яни,

які жили в холодніших краях, зокрема

на Балтійському морі, називали себе

лютичами або лютицями). 

А удержує всі ці божества Дажбо –

Сивий Яр. До речі, веснянолітні міся#

ці, згадувані у Влескнизі, – Леле, Ла#

до, Купало, які перебувають під опі#

кою Ока#Сонця (воно ж Око#Лада –

Дажбо), оспівуються у багатьох ку#

пальських піснях. Наприклад:

Гей, Око;Лада,
Леле Ладове!
Гей, Око;Ладове, 
Ніч пропадає, 
Бо Око;Лада
З води виходить,
Ладове свято
Нам приносить.
Гей, Око;Ладо!
А ти, Перуне, 
Отче над Ладою!
Гей, Перуне, 
Дай дочекатися
Ладі Купала. 

Далі за місяцями вказуються певні

особливості того чи іншого періоду. Пта#

шиць#звіренць припадає на місяць Біло#

яр, саме тоді, коли оживає природа,

гніздяться птахи і плодяться звірі; ми#

лиць#дощиць – особливо благодатний

(милий) дощ від Ладо (згадайте народне:

«два дощі в травні і не треба агронома»);

плодець#ягодець – починають дозрівати

ягоди і плоди; бджолич#рестиць – пері#

од роїння бджіл; кленчиць#зеренць –

заклик (клич) про те, що пора збирати

зерно; вітриць#соломиць – період вітрів,

що розвіває солому; грибиць#ловиць –

час для збирання грибів і початку полю#

вання; бесідиць#сніжиць – у цю пору

ліпше сидіти вдома, мирно бесідувати,

бо вже починає сніжити; страниць#свя#

тиць – святе діло дати притулок ман#

дрівникові (який не встиг до холодів

потрапити в рідну домівку) або допомог#

ти якомусь безхатченкові; радиць#свя#

тиць – найліпший час для Віча, щоб по#

радитися про суспільні справи, святку#

ють Коляду; кревиць#красиць – період

лютих морозів, які красять ніс і щоки;

травиць#стеблиць – вказує, що вже об#

маль трави#стебла (сіна) для худоби.

А за тим іде інша суть: родиць#мас#

лиць – починають телитися корови, на#

роджуються телята, з’являється молоко,

масло; живиць#відиць (водиць) – пев#

но, те саме, що й у першому випадку:

благодатний весняний дощ, який наші

предки називали Живою Водою; лис#

твиць#квітиць – період буяння листя та

квітів; бодич#зведич – найкращий пері#

од для зведення (парування) тих, хто

«бодається», тобто корів; громич#сімич

– період (мабуть, тиждень) сильних літ#

ніх громів; липець#рибець – квасять у

липівки (бочки з липи) овочі, ловлять і

засолюють рибу; брезич#зелинць – зе#

лень уже відходить, ледь бринить; го#

риць#страдиць – дерева вже «горять»,

листя опадає; спасиць#листвеверзиць –

спасаються опалим листям, щось нак#

ривають від морозів або запасають вів#

цям та козам; мислиць#гостиць – період

гостин і спільних роздумів; ратиць#с#

траниць (мабуть, страдниць) – зменшу#

ються запаси для худоби (ратиць), треба

раціональніше витрачати корми; чу#

рець#рідиць – чурець (чур, щур – «ста#

рий») – найстаріший період року, рі#

диць – розмерзається земля, під ногами

рідкий грунт (болото)…

Очевидно, що так ґрунтовно описа#

ний Іларом Хоругиним Колодар, був

створений і виплеканий не одним тися#

чоліттям. І як тут не згадати небесний

Зодіяк, створення якого, як і багато чо#

го іншого приписали собі всюдисущі і

найрозумніші древні греки. Насправді,

як писав видатний французький теолог

Едуад Шуре, його творцем був виходець

із лісів Скитії Першосвятитель Рама.

Зробив він це ще в V тис. до н. е. Зодіяк

отця Рами відповідає календарю, що

його описав Хоругин, і який ми реконс#

труювали (див. таблицю). 

Цей календар – «Рай слав’янський» –

значно більше відповідає кліматично#

природним умовам й українській хлібо#

робській практиці, добовому та річному

циклу затрат і збереження людської

енергії. Це не просто календар, це жит#

тєдайне Коло, що «творить Божу силу»

(д. 1). Одночасно це релігійна система

наших пращурів. Михайло Грушев#

ський писав, що наш календар «був ске#

летом, риштуванням, до котрого чіпля#

лись різні акти релігійно#поетичного і

громадського життя... Річний календар#

ний круг – се заразом властиво єдина

наша релігійна система…» 

Сергій ПІДДУБНИЙ

Підготовлено за книгами «Ілар Хоругин.
Велесова Книга», «Великий код України�
Русі» та «Українська цивілізація. Ведія».
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Місяці та їхня суть за Велесовою Книгою
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ЩЩ
об у вас було всього доволі і в хаті, і

на полі, на подвір’ї і в коморі, як во�

ди в морі! Щоб вам вівці окотились

і корови отелились! Щоб молодим вродились

дочки, як ластівочки і синочки, як дубочки!..

Бажаємо: малим діткам � рости міцними, як

кленочки, молодятам � паруватися, як голу�

бочки, батькам � дітей здорових і розумних

виростити, та й онуків�правнуків в щасті й

злагоді дочекатись!

Щоб дав вам Бог з неба стільки, скільки вам

треба!

Де беруться слова щедрівок і
віншівок?

Старі люди говорять, що то «Божі слова»,

тому їх намагалися укладати в пісні, в замов�

ляння й молитви.. А що сьогодні пам’ятають

сучасні коляднички крім: «Сєю, вєю, пасєваю,

с Новим годам паздравляю!» або ж � «...Як не

дасте п’ятака � візьму вола за рога; не пусти�

те на поріг � вирву у вола правий ріг! Як не

дасте ковбасу, то я хату рознесу!...» Звідки у

цих колядників�щедрувальників�віншуваль�

ників така професійна мова сучасних рекети�

рів�вимагачів?.. Чи пам’ятає сьогодні хто з

цих колядників, що колись Коляди продовжу�

валися стільки днів, скільки місяців у році, і,

що колядники, то не прості гості, а незвичайні

«полазники» і посланці Божі..; колядники � то

не жебраки, злидарі, попрошайки і вимагачі

грошей, а «річні гості»: Сонце, Місяць і Зорі

небесні, без яких ні врожай, ні життя на Землі

не сталося б і не могло б продовжитися... Про

це в минулому ще добре пам’ятали, тому й

чекали їх, як найкращих гостей в році, які за�

початковували прихід до хати всього хорошо�

го й доброго, багатства і врожаю...

Що сьогодні залишилося від давніх коляд�

ницьких звичаїв та обрядів?.. Але й те, що за�

лишилося варто берегти і вивчати, як дорого�

цінний скарб славної минувшини...

Хочеться нагадати сучасним колядникам і

щедрувальникам, посівальникам і віншу�

вальникам деякі колядницькі звичаї. Тисячу

років тому колядники, очолені духівни�ками�

волхвами (нині «Березами»), розпочинали

свій священний обхід хат і дворів відразу ж

після найдовшої ночі в році, коли народжу�

ється нове Сонце (сьогодні це приблизно

21�22 грудня). А для сучасних колядників

традиційним став звичай колядувати лише в

ніч з 6 на 7 січня. Це більше, як через півмі�

сяця після найдовшої ночі, в яку народжу�

ється Божич Сонце.

Колись давно Новоліття або Новий рік в Ук�

раїні�Русі розпочинався з появи на Небі пер�

шого весняного Молодика (нового Місяця),

який з’являвся в день, найближчий до весня�

ного рівнодення � Великодня. Тому й щедру�

вали: «Прилетіла ластівочка, сіла вона край ві�

конця, стала вона щебетати, господаря вик�

ликати...» або � «Ой, сивая тая зозуленька (...)

Усі сади та й облітала...»

Щедрівка й Новий рік ніколи в історії свят�

кового календаря українців не розлучалися ні

тоді, коли Новий рік відзначали весною, ні те�

пер, коли Новий рік перенесли на зиму. Разом

із щедрівками на зиму перейшли і веснянкові

мотиви і теми обрядових пісень і навіть свя�

щенний обряд засівання.

В минулому маленький хлопчик (і ніколи

дівчинка) або дорослий здоровий господар

засівав у святу землю зерно, нагадуючи цим

про споконвічні дії першолюдини чи, навіть,

Бога, який засіяв землю усяким зіллям, зла�

ками і деревиною. Цей священний зачин суп�

роводжувався різноманітними замовляннями

і побажаннями на щедрий і багатий майбутній

врожай. Тому і називався цей день «Щедрим

Вечором». Тому і Свята Вечеря, і побажання

здоров’я, багатства, приплоду. За це священ�

нодійство кожен господар обдаровував засі�

вальника і віншувальників, які його супровод�

жували, дарунками, ковбасою і Святим Хлі�

бом... Як і коли засіяти, в народі вже забули, а

от просити ковбасу і «вициганювати» гроші не

забувають ніколи.

Що ж до святкового столу, то в народі ще й

досі на підсвідомому рівні пам’ятають: яким

буде стіл на початку року, таким він може бу�

ти й протягом цілого року. Тому й намагали�

ся зробити його справді багатим і щедрим,

приберігаючи і припасаючи до цього дня чи�

мало їжі, щоб достойно, в багатстві Новий рік

зустріти, в багатстві провести і наступного

року дочекатися...

Найбільшим порушенням Щедрого Вечора

вважаються посівальники, які засівають січ�

кою (січеним зерном), з якого вже нічого не

виросте. Старші люди постійно нагадують:

«Це чоловіча справа засівати, визначена йо�

му Богом, а жіноча справа � врожай збирати

і роди приймати». Про де ще пам’ятають в

українських селах, віддалених від міст.

Раніше дівчатам і жінкам суворо забороня�

лося засівати, щоб не викликати зворотньо�

го до врожаю чарування, «щоб жаби біля по�

рогу не водилися» (с. Гопчиця на Вінниччині).

А січене зерно та порожні писанки завжди в

нашому народі знаменували безпліддя і

злидні. Тому кожна родина намагалася про�

пустити вранці на свій поріг чоловіка (госпо�

даря) чи хлопчика�полазника.

Якщо в ці святкові дні першим до хати при�

ходив жебрак, злидар чи хворий, то гадали,

що то Бог дав знак: після свята в господарс�

тві будуть злидні, нестатки і хвороби.

* * *

«Колядником» у давні часи також називав�

ся і збірник священних гімнів (пісень), прис�

вячених Коляді � Різдву Дажбога. Після зимо�

вого сонцестояння закінчується період Ко�

рочуна (найкоротшого дня і найдовшої ночі),

і починає прибувати Світло, день довшає

спочатку на кілька хвилин, далі більше і так

до Весни�Великодня.

Тому наші Предки в ці останні грудневі дні

(21�22 грудня) святкували Різдво Божича �

молодого Сонця�Дажбога. Йому присвячу�

вали урочисті різдвяні пісні про Сотворення

Світу, які по праву вважаються священними

текстами українців.

Колядки і щедрівки � це водночас і персо�

нальні пісні�слави для кожного господаря,

господині, дівчини і парубка, літніх людей і

дітей, тому вони обов’язково мають бути

іменні: в ці пісні треба вставляти ім’я саме ті�

єї людини, якій колядуємо.

Обряд колядування завжди починають

космогонічними колядками про Сотворення

Світу і Землі, Неба, далі йдуть віншування

всіх членів родини з побажаннями добробу�

ту, щастя, здоров’я, майбутнього врожаю й

процвітання всього роду і народу.

Шануймо священні традиції і обряди

наших Предків!
Тамара Желіба
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З РІЗДВОМ БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!
Будьте здорові із Різдвяними Святами, з Колядою! Дай, Боже, в щасті, здоров’ї й радості ці
Свята провести: від Коляди до Великодня, від Великодня до Купала, від Купала до Обжинок, від
Обжинок до ста літ, доки Бог призначив вік; та не самі з собою, з отцем, ненькою, з сестрами
братами, з приятелями, із милим Богом, із усім Родом!

Коляда. Автор Тамара Желіба
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У віночку барвистому року
Свят красивих ми маєм нівроку
Від весни до зими рушнички, килими
Прослеляємо щедро й широко.

Від квітучого літечка в осінь
У зелених рядочках покосів
Пишем свята свої на Вкраїнській Землі
Від правіку, і нині, і досі.

Тут Великодня Дух,
І Обжинок Дідух,
І колядка і Писанка й Слово
Чародійні Зела, Перунова Стріла
А ще пісня моя колискова.

Чарівник;Домовик і Дідусь Водяник
І Купайло Марену приводить.
Новоліт промайне, на Весну поверне,
Калитою знов Сонечко сходить.

Вийде жайвір із жит,
Будуть Звичаї жить.
Повернемо ж і Віру і мову!
Пошановуй, люби, і прошу не зганьби
Наймудріше Прадідове Слово.

Тамара Желіба

ОО
станнім зимовим місяцем завер�

шувався річний цикл хлібороб�

ського Календаря – Кола Сваро�

жого. Лютий, сніжень, крутень, зимобор,

лижень… Ці назви характеризували місяць

лютий як найсуворішого і найхолоднішого

від усіх місяців. У наших древніх предків�

українців хліборобський рік починався у

березні, тоді місяць лютий носив іще одну

назву – «очищення». Перед настанням но�

вого хліборобського року – Новоліття – він

очищував від нашарувань холодних міся�

ців та служим мостом переходу до теплої

пори року і давав надію на те, що скоро

настане весна, воскресне земля і на те, що

Коло Свароже діє (Коло�Діє), набравши

розмаху від Різдва Дажбожого – народ�

ження молодого нового Сонечка.

Дослідники народного звичаю вважа�

ють, що Зимобор (громник) – одне з най�

давніших свят; воно з’явилося тоді коли

ще рік ділився навпіл. Уже в трипільців

Свароже Коло ділилося на чотири пори

року (весна., літо, осінь, зима). Разом зі

Сварожим Колом починає діяти і магія

весняних свят як допомога Природі у її

циклічному відродженні.

Відмічали свято Стрітення (стародавня

назва «Зимобор» або «Громниця»). Між со�

роковим днем від Різдва Дажбожого та со�

роковим днем до Великодня Зима зустрі�

чається з Літом. Оскільки наші предки жи�

ли в цілісному єднанні із Всесвітом, вважа�

ли себе частиною Природи, то й мали до�

помогти «здолати холод і темряву», приш�

видшити настання теплих сонячних днів. У

цьому сутність свята. З певними обрядоді�

ями, ритуалами, магічними рухами розпа�

лювали багаття, запалювали смолоскипи,

бо ж Вогонь має велику очисну і чаруваль�

ну силу. Кожен господар виготовляв для

своєї родини свічку Громницю. Її завдання

– оберігати людей і скотину від хвороб,

природних стихій (грому, блискавки, бурі,

граду, повені), щоб «мороз не побив де�

рев». У грозовий день свічку виносили з

хати як оберіг від лиха: щоб блискавка не

влучила в господарські та житлові будівлі.

Зберігали Громницю на почесному місці –

Покуті – як оберіг. А запалювали її, коли по�

роділля не могла розродитися чи при по�

жарі. Покійнику цією свічкою «підсвічува�

ли» дорогу на той світ.

Люди вірили, що на Стрітення Зима зус�

трічається з Літом. Свято проводилося не в

один день, а впродовж періоду зимового

сонцестояння (між Різдвом та весняним

рівноденням – Великоднем). На свято

Громниці люди вимолювали у Богів, щоб

цей день був сонячний, бо хто переборе

холод – Зима чи Літо – такою буде Весна.

Тиха погода віщує хороший урожай полів,

садів, роїтимуться бджоли. Вітер у цей

день – погана ознака. Напередодні свята

жінки випікали пташок (обрядове печиво),

давали дітям, щоб ті запрошували Вену,

допомагали здолати Зиму. Але з двору ви�

носити печиво ще рано. Набирали воду до

схід сонця в нову, глиняну, ще не вживану

посуду. Нею проводили обряд очищення

житла та сараїв, давали пити хворим лю�

дям та скотині. Цю воду берегли: вважало�

ся, що в ці дні вона має велику очищуваль�

ну та магічну силу. За народним уявленням

це – цілюща вода. Кожну першу неділю на

молодику пасічники кропили нею вулики.

Діти сплітали новий батіг, ляскали ним, імі�

туючи весняний грім, а старий минулоріч�

ний батіг спалювали. Проводжаючи сина

до війська, мати чи батько окроплювали

його стрітенською водою з побажаннями

«Боже тебе збережи!». Виготовляли опуда�

ло з соломи, одягали в різне шмаття, про�

водили обряд закидання снігом, а пізніше

спалювали. Містерія гри з уособленням лі�

та (скромної стрункої молодої жінки і Зими

– сердитої жінки похилого віку – взаємодії

Зими–Води, Літа–Вогню. З цього часу

можна вивчати пісні�веснянки, писати пи�

санки, гадати про майбутній урожай.

Здавалося б, що повинен робити хлібо�

роб в лютому, крім того, як час від часу за�

зирати до комори, за солінням овочів з ми�

нулого сезону та набрати картоплі для сма�

ження. Все повинно відбуватися у свій час.

Починаються весняні турботи. Хліборобу

не терпиться взяти в руки насіння, аби пе�

ревірити на схожість, розрахувати термін

посіву чи посадки нового урожаю, вдихнути

запах свіжої землі, подбати про сільсько�

господарський реманент. Час проведення

свята, сутність, обрядовість свідчать про

велику мудрість наших предків, їхнє світо�

розуміння звичаю та бажання жити за при�

родним календарем.

ХТО НЕ ЗНАЄ – КАЛЕНДАР НАГАДАЄ
Якщо лютий багатий на сніг, то квітень

– на траву;
Початок лютого погідний – буде погід;

ний і березень;
До Стрітення лиши дерева спать, по

Стрітенню можеш обрізать, але не ба;
рись, бо потім вже болить: зріжеш –
просльозиться.

«ПРИЙЩОВ ВЛАС – З ПЕЧІ
ЗЛАЗЬ!»*

11 – 17 лютого

З появою на небі Велесової Зірки – су�

зір’я Волопаса (Арктур) наші далекі пред�

ки вшановували Велеса – Бога Честі і При�

сяги, Добробуту, покровителя землеробів,

мистецтв, таємних знань, охоронця під�

земного царства (Нави). Про нього в хрис�

тиянський період казали, що він «скотій

бог». «Це Велес навчив праотців наших

орати землю і злаки сіяти і жати віна�вінче

на полях страдних і ставити снопа до вог�

ню і чтити його як Отця нашого» (Велесова

книжка. Дощечка 8/2).

Чому «скотій бог»? Мабуть, тому, що ве�

лика рогата худоба служила товаром. У ті

часи була грошовою одиницею. А слово

«скот» у давнину означало «багатство» і

«гроші». Навіть скарбниця звалася «скот�

ницею».

«ЛЮТНЕВИЙ СНІГ ВЕСНОЮ ПАХНЕ»
Народне прислів’я

ВелесAВолос – скотій бог
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Велес – божество, шановане нашими

пращурами, про що свідчить той факт, що у

великому Новгороді і в Києві стояв ідол Ве�

леса на рівні з Перуном. На кумирі�Пантео�

ні Світовида (Свантовида) триликий Велес

тримає на своїх плечах всю світобудову з

Богами і людьми, що вказує на його зв’язок

з предками (космічного дерева Роду). Сила

його – від Землі до Небес (знизу вгору) в

тому числі сила Перуна (згори донизу). Як і

в Перуна, на жертовнику Велеса підтриму�

вався вогонь вічний. Його славили, прино�

сили жертви, ним клялися. А легендарний

співець Боян зі «Слова о полку Ігоревім»

вважав себе внуком Велесовим. Через по�

єднання світів – Яви і Нави– здійснював

зв’язок предків з нащадками. Жінки вино�

сили на мороз нитки (пряжу, льон, вовну),

провітрювали її, щоб мати добре прядиво

для ткання, прядіння та шиття. Жерці пе�

ревдягалися у вивернуті кожухи (символ

достатку). Виготовляли маски на обличчя,

щоб їх ніхто не пізнав і ходили від хати до

хати з побажаннями спокою, добробуту,

миру. А господарі заносили до стайні образ

Велеса, обкроплювали і обкурювали худо�

бу. Для селян було велике свято, бо ж ско�

тарство в їхньому житті відігравало не мен�

шу роль, ніж мисливство і навіть земле�

робство. У цей день во славу Велеса готу�

вали обрядові страви: гречаники, сир, мо�

локо, масло, випікали молочні оладки і жит�

ні хліби, якими пригощали ними також і ху�

добу. В кінці жнив люди,  здійснюючи  риту�

ал на примноження майбутнього урожаю,

проводили обряд Велесової бороди. Для

цього залишали на полі незжатими декіль�

ка пучків колосся. Урочисто, з певними ма�

гічними діями зв’язували пучки в один пу�

чок, прикрашали його різнокольоровими

стрічками, польовими квітами або випліта�

ли колоскову китицю. На землю клали хліб

на рушнику та дрібку солі і воду в новому

глечику як жертву Богові і подяку за добрий

урожай. «Оце тобі, Борода, хліб, сіль та во�

да» Навкруг Бороди серпом обполювали

бур’ян і висівали поміж стеблами пучку зер�

на з трьох колосків, які висмикували з об�

жинкового снопа чи вінка. Навколо Бороди

співали, водили хороводи, імітували сход�

ження зерна. Через певний час, коли про�

росте зерно, знову поверталися до Боро�

ди, гадали на урожай: яке зерно краще про�

росло: раннє, середнє чи пізнє. По тому ро�

били певні висновки. Хліб розмочували і

віддавали скотині.

Все зроблено, підготовлено до весняних

робіт, але ж потрібно ще очиститися від

образ, злоби, сквери, поповнити організм

після зими вітамінами, убити в собі горди�

ню, вибачитися, перемиритися і в родині, і

з сусідами, бо ж попереду важкі польові

роботи, щоб все це не їло душу, як «шашіль

дерево».

Цю функцію виконає Колодієвий напій і

наступне свято – Колодія.

«ВЕРБОВЕ КОЛЕСО, КОЛЕСО,
ПОПІД ТИНОМ КАЧАЄТЬСЯ!..»

Сонячний Бог, який щороку воскресає

навесні і приходить до людей, коли Сонце,

народжене на Різдво, зробить 10 обертів

навколо власної осі, а місяць 9 разів омо�

лодиться. Приходить всього на тиждень і

завмирає та разом з тим завмирає все те,

що заважає людині. При цьому зливається

земний Вогонь з Небесним, Сонячним, єд�

нається Земля і Небо.

Народний цілитель Євген Товстуха, дос�

ліджуючи Колодієвий напій, зазначає: «По�

шануймо, люди добрі, наше Сонечко по�

весніле, яке прибуло до нас в образі Коло�

дія». Це свято багате веселими та радісни�

ми ігрищами, і несе в собі суттєве, виховне

навантаження. У жартах жінок прочитуєть�

ся цілком серйозне прагнення до регуляції

своєї демографічної рівноваги, бо настала

найсприятливіша пора для весіль. «Колодій

пару шукає, серце з серцем єднає». А за

уявленнями наших предків�язичників, усе

живе має бути в парі, аби не порушувалася

гармонія всесвітнього ладу. Найсприятли�

віший час для зачаття потомства. Діти, за�

чаті весною, народжуються наприкінці зи�

ми. До початку весняних робіт породіллі

кріпшають, а малеча підростає. Тому, хто

не встиг побратися до свята, Колодій забо�

роняє весілля до осені.

Добрі люди пошановують своє повесніле

Сонечко святом. То буває десь за місяць до

Великодня, тієї благословенної пори, коли

зима зустрічається з Весною. Це велике

свято триває впродовж семи днів. «Після

урочистої зустрічі Колодія запрошують до

себе на гостини», – трактує В. Войтович.

Хлопці виготовляють опудало Колодія з со�

ломи, а дівчата одягають його. В деяких

місцевостях виготовляли для нього і Віхолу

(Морену) – символ Зимової смерті. З пісня�

ми, жартами, закличками «Кидай сани, бе�

ри віз! Кидай сани, бери віз!» біля со�

лом’яних персонажів відбувалося народне

гуляння. Парубки виготовляли ще й колесо

з вербових гілочок з вісьмома промінчика�

ми – символ Сонця. Під багатоголосі співи

крутили його за ходом Сонця, в знак Весня�

ного Сонцевороту. Парубки вибирали пару.

«Походите літом на колодки – на Купала ко�

хання своє ствердите! А там, як Бог дасть,

поберетеся!» – говорили зрілі жінки. А ще

вони прив’язували до лівої ноги хлопців, які

протягом року не знайшли собі пари, прик�

рашену стрічками колодочку, жартома ка�

раючи «Не женився єси, то колодку носи!» У

ці святкові дні довкола тільки й чути: «Коло�

дій народився! Запрошуємо на хрестини!

Ходімо, Колодію, на нашу затію! Будем їсти,

будем пити і світ Божий веселити!»

Раніше, як і тепер, право вибору дружини

належало парубкові. Але в один день на рік

дівчина на порі також мала право прив’яза�

ти колодку вподобаному парубку, але не до

ноги, а до лівої руки. Той у свою чергу мав

обдарувати юнку, навіть якщо не хотів, по�

дарунком (хусткою, намистом, писанкою) і

відмовитись не мав права. Мабуть, це від�

голосок матріархату. А ще хлопці «купува�

ли» колодку. В знак вдячності дівчина на Ве�

ликдень дарувала вишиту хустинку з ініціа�

лами обранця. Разом з писанками «повер�

тала колодку». Такі дії виявляли симпатію і

закінчувалися весіллям. Батькам, з чиєї ви�

ни не пошлюбилися діти, клали на руки

сповиту колодку�немовля. «Не хочеш внука

колихати, колодку колиши!»

Віхола (Морена) – символ Зими.

Світовид (Свантовид).
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КОЛОДКА
Колодка – фалічний знак, символ Родин�

ного Дерева Життя, символ продовження

Роду. Співаючи, жартуючи, молодь запалю�

вала опудало Колодія. Він завмирав до нас�

тупної весни, а з ним зло, плітки, заздрощі,

ворожнеча і земний вогонь зіллється з не�

бесним, сонячним. В обрядодію свята вхо�

дить і Колодієвий напій. Сьогодні ми б наз�

вали його бальзамом здоров’я. «Очищений

вогнем Сварожича, запалений Сонцем

Дажбога, замовлений душею зоряного Не�

ба, медово�трав’яний напій очистить і тіло,

і душу». Цей чарівний напій, що виготовляв�

ся з лікарських трав, допомагав Оріянам

(дітям Сонця) повернути втрачене здо�

ров’я, силу, спокій, бадьорість духу, всеп�

рощення. Виготовляти напій Колодій дору�

чав тільки особливим знахарям�волхвам,

які знали заклинання, володіли магією сло�

ва, знали місце, час збору період збирання

зела і здатні повернути здоров’я навіть тяж�

ко хворим людям. Пили напій протягом се�

ми днів. По Колу, тричі вибачаючи і тричі ви�

бачаючись один перед одним славили Бо�

га�Сварога, Колодія, Дажбога, Світло, Вес�

ну, бажали здоров’я і злагоди. За звичаєм,

годилося обов’язково помиритися, інакше

зло і непрощення за рік так сточить серце і

душу на порох, як шашіль деревину. У дійс�

твах брали участь навіть ворогуючі люди.

Найголовніша обрядова страва – млинці,

символ Сонця. До них – масло, сир, смета�

на, вареники; м’ясні страви виключалися з

раціону. Готуючи опару для тіста, господиня

таємно, щоб ніхто з родини не бачив, вночі

набирала з криниці води, додавала жменю

снігу, промовляючи: «Місяць ти, Місяць, зо�

лоті твої ріжки, глянь у вікно, подми на опа�

ру». Готували «Сонечка» з різноманітними

начинками: горіхи, гриби, капуста, сир.

Споживаючи обрядову страву, жартували,

співали, проводили магічні дії з Колодієм,

жартували навколо стола: «Ой спасибі, Ко�

лодію, що зібрав до купки. Обнімались, ці�

лувались, аж злипались губки».

В одному з творів НечуяAЛевицького

знаходимо опис обряду Колодки, як йоA

го справляло жіноцтво в ХVI столітті.

«У понеділок зранку, заздалегідь домо�

вившись, жінки збираються в шинку, щоб

«поколодувати». Одна з них клала на стіл

невеличке полінце. Інші ж пеленали: «Ко�

лодка народилася, колодка народилася!»

Вітали одна одну за чаркою з її народжен�

ням. Після ішли додому, залишивши спо�

виту колодку до наступного дня. Справля�

ли «Колодку» аж до суботи: в понеділок

«народилась», у вівторок «хрестилась»,

середа – похрестини, четвер «помирала»,

п’ятниця – «хоронили», субота – «оплаку�

вали», неділя – волочили колодку по до�

мівках. Прив’язували дівкам та парубкам

невеличку паличку як кару, що ті не пош�

любились в останній м’ясоїд. Винуватці

відкуплялися від колодки.

1 день. Понеділок – багато дійств «Поша�

нуймо, люди добрі, наше сонце повесніле,

яке прибуло до нас в образі Колодія. Обхо�

дять тричі кругом столу, славлять Сонце,

Весну, Світло.

2 день. Запрошують Колодку до гостин.

Гумористичні і ритуальні дійства. П’ють на�

пої, їдять вишукані страви.

Головні Колодієві напої особливі, знахар�

ські, що здатні повернути здоров’я навіть

тяжко хворим (на травах). У дійствах прий�

мало участь багато ворогуючих людей (су�

сіди, заздрісники, свекрухи, тещі).

Давали напої по колу, що «гасили колючі

нерви». Годилося помиритися, бо до сліду�

ючого Колодія зло таке серце сточить, як

шашіль деревину. Напої пили сім днів. Сьо�

мий день Колодій умирав, а з ним мало по�

мерти зло, заздрощі, плітки, наклепи, во�

рожнеча. «Я на тебе, Колодію, маю всю на�

дію, а без тебе, Колодію, нічого не вдію».

СТРИБОГ
21 лютого люди, чия діяльність пов’яза�

на з погодними умовами (хлібороби, скота�

рі, путники, моряки і т.д) вшановують «Бога�

розрушителя» – родоначальника усіх вітрів.

У трипільців Стрибог – найстародавніший

Бог. Вітер, повітряний Дух, який випускає зі

свого відкритого рота вихорі, хурделиці,

заметілі. Їх чотири брати: північний, півден�

ний, західний і східний. Всі вони – Божі духи

і діють за вказівкою Стрибога, Похвиста або

ж самого Перуна. Дмуть з хмар, уподоблю�

ються крилатим людським головам. Крила

Стрибогу кинув сам Перун, щоб повідомля�

ли швидкий політ, який вони самі ж і регу�

лювали (легенда про Стрибу і Полю). Стри�

бог є однією з іпостасей Перуна, пов’яза�

ний зі Стрільцем та його атрибутами (стрі�

ла, лук). За свідченням літописів, князь Во�

лодимир у 980 році до свого Пантеону Богів

ввів і Стрибога. Не виключено, що Стрибог

був також і божеством війни, руйнівником,

котрий знищував дари Дажбога. Його стрі�

ли «летять за вітром». Тому Стрибог уособ�

люється силі вітру. В Україні існують топоні�

ми: село Стрибіж на Житомирщині, річка

Стрибозька, Стрибоже озеро на Київщині.

Стригород і тому подібне. Через деякий час

Стрибог отримав назву Посвиста, покрови�

теля погоди.

ОБЕРТАННЯ
Лелечині, пташині свята, веселики, бу�

соли.

Після Колодієвого тижня «обличчям до

весни, плечима до зими» починають виліта�

ти з ірію до рідних країв перелітні птахи.

Жайворін прилітає першим, потім граки, гу�

си, буслі, чорногузи. Люди славлять цей

день, радіють скорій появі птахів. Бо вони

несуть на своїх крилах Весну, а ще допома�

гають боротися зі щкідниками садів, полів.

Наші далекі предки вважали птахів святи�

ми, бо ж вони двічі народжуються: «перший

раз гладке» (яйце), другий раз пухке (пта�

шеня). Обряд всепрощення, який тягнеться

ще від Колодія, продовжується: співаються

веснянки, проводиться мантика (передба�

чення по птахах), заклик до гніздування.

Заклик до гніздування. Люди обмінюють�

ся вербовими прутиками. У наших пращу�

рів був звичай на Різдво заносити в хату гі�

лочки верби. До цього часу вони пускають

корінці. Діти уже виносили на пагорби ви�

печених жайворонків з дворів, закликали

птахів веснянками, закличками, магічними

рухами, імітуючи політ птиці.

Текст та ляльки 

Тамари Желіби

Колодій

Лелечині, пташині свята, веселики, бусоли
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Масниця на Київщині. 19-поч.20 ст.
Скільки тої зими… весна не за горами. Збігли М'ясниці, збіжить і Масниця.

Ой Масничко, Масничко.
Яка ти східна.
Якби тебе сім неділь,
А посту ; їдна (1,132).

Ой Масляна, Масляна,
Яка ти маленька.
Якби тебе сім неділь,
А посту їдненька (2).

ММ
асницею, Масляною, Колодієм,

Колодкою, Сиропустом на Київщи�

ні називають улюблене, голосисте,

прадавнє народне свято, що відзначається

останнього тижня перед Великим постом.

Масниця � тиждень колодійних обрядо�

дійств із в'язанням, чіплянням, волочінням

колодок; тиждень взаємних гостин, балів з

ритуальними стравами;  веселощами, піс�

нями, танцями, перевдяганням (ряженням).

Масниця � це і катання на конях, ушануван�

ня Власія (Велеса), прощання з вечорниця�

ми, поминання померлих, церемонія про�

щення тощо.

Назви свята походять від слів Масний,

масло, сир, позаяк на Масницю споживають,

зазвичай, страви з набілу (молочні).

Як і кожне значне свято Масницю зустріча�

ли, справляли і проводжали. До Масниці го�

тувалися старанно і заздалегідь, особливо в

останні два тижні, що називалися «Всеїдний»

і «Переступний».

Як відомо, від Різдва до Масниці тривають

М'ясниці (м'ясоїд), коли можна було їсти

вдосталь м'ясних страв.

Два останні тижні перед Масницею � «Все�

їдний» і «Переступний» були своєрідною

прелюдією до цього свята. На «Всеїдному»

тижні віруючим дозволялося споживати

будь�яку їжу, в тому числі скоромну (молочну

і м'ясну) кожного дня. А вже «Переступного»

тижня у пісні дні (середу та п'ятницю) не го�

дилося їсти скороми. «Всеядна через те, що

в цей тиждень не постять ні п'ятниці, ні сере�

ди, а все їдять» (3,43).

«Переступний � цебто перехід, переступ до

Посту. Тут уже треба глядіти середи і п'ятниці, а

як хто, то й у понеділок їдять за постом» (4,91).

«Переступний тиждень � значить, що уже

переступило, що у середу і п'ятницю не мож�

на їсти скоромне» (5,170).

На Київському Поліссі Всеїдний тиждень

називали також «Усередний» або «Поминаль�

ний». Цього тижня у суботу старші люди по�

минали своїх «дідув» і «бабув» (6,89).

За церковним календарем, Всеїдний поз�

начений як тиждень Блудного сина. У народі

уникали в ці дні гуляти весілля. 

«У цім тижні ніхто не вінчається і весілля не

справляє, бо кажуть, що буде блудить кот�

ресь із супругів» (7,270).

«У мене подруга повінчалася у неділю Заблуд�

ну і нещасливе, нікудишнє життя було в неї» (8).

Весілля поспішали справити парубки і дівки

на Переступному тижні, бо вже на Масляному

могли гуляти весілля хіба що вдівці та вдовиці.

Переступний тиждень завершувався М'ясо�

пусною неділею, коли заговлялися на Масни�

цю, себто востаннє перед Великим постом

їли м'ясо, відпускали, не споживали м'ясо

протягом восьми тижнів аж до Великодня. До

речі, у Західній Європі М'ясопуст називають

Карнавалом, від італійського «карне�вале»,

що дослівно означає «прощай м'ясо» (9,71).

Надія Степанівна Зяблюк

«Масницю везуть!» Мал.. М.І.Ткаченка, 1897р.
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До М'ясопусної неділі, на Заговини (Запус�

ти) готували на Київщині багато м'ясних

страв: ковбаси, печеню, пиріжки з м'ясом, за�

печені кури, капусту, холодець (стужені ніжки

свинячі чи товарячі), через що Запусти нази�

вали «Ніжкове Пущення» (10,91).

На Пущення кожен намагався донесхочу

наїстися вареного й печеного м'яса, ковбас та

сала, бо вже після Заговин про м'ясне геть і

не згадуй цілих вісім тижнів, аж поки на Ве�

ликдень не розговієшся.

Заговляли на Масницю сім'єю, запрошую�

чи на бенкет («баль», «беседу») братів, сва�

тів, кумів, свояків, сусідів, приятелів. За сто�

лом їли, пили, співали аж до півночі, а що не

з'їдали, залишали на столі до ранку, вірячи,

що вночі прийдуть на Запусти всі небіжчики.

Молодь заговляла окремо від дорослих. Па�

рубки та дівки у вечорничній хаті влаштову�

вали складку. 

На Київщині до 20�х років ХХ століття на За�

говини горілки не пили (11,189).

Благовірні на Ніжкове Пущення довго не

балювали, а повечерявши, вдягали нову со�

рочку і лягали спати. Вірили, що в цю «пе�

редмасну, судну неділю буде страшний суд»

(12,222).

Про згадані вище два передмасничні тижні

в народі існують перекази, повір'я, прикме�

ти: «Всеїдна до Переступної летить в гості

бурею, снігом, морозом… а Переступна їде

до Масляної в гості човном».

Отож, за М'ясопусною неділею, з понеділ�

ка починалася Масниця. Про те, що Масниця

була неабияким народним святом, свідчить

уже те, що кожен день Масничного тижня

мав свою назву. Ці дні на Київщині називали:

Понеділок A окаянний,

Вівторок A щасливий,

Середа A бабський,

Четвер A жирний,

П'ятниця A пісний,

Субота A конечний,

Неділя A чорний (13,28).

До речі, назва «чорна неділя» побутувала

майже в усіх місцевостях України.

Про Масницю � перше весняне свято укра�

їнців, ідеться також у статті автора «Масниця

в Україні» (14,26).

На Київщині Масницю святкували весело,

балі справляли повсюдно. Скрізь було людно,

лунали музика, співи, розмаїті звуки.

«Коли прийде Масниця, то так і блукають

по селу. Те йде од кума, те � од тестя. Який�

небудь чоловік зготовить дуже гарний обід,

покличе сусідів, кумів, сватів і всі разом обі�

дають. Починають грати, танцювати» (15,78).

«Масляну справляють для того, щоб замас�

тити скоромні речі і приступити до довгого

семитижневого посту» (16,180).

Найголовнішою обрядовою масничною

стравою повсюдно в Україні були вареники з

сиром, щедро обмішані маслом і сметаною.

На Київщині приспівували: 

Масляна, Масляна, 
Як на тебе добре жить,
Варенички з сиром їсти,
Ще й горілочку пить (17,52).

Готували вареники з сиром із пшеничного

чи гречаного борошна щодня і в кожній оселі. 

Вареники їли всі в родині, ними пригощали

гостей. «Вареники довели, що й хліба не да�

ли» (18,45).

«Цілу Масницю їли вареники з гречаної му�

ки з сиром. Гарно споживані» (19).

Завбачливі господині припасали сир у ді�

жечках, починаючи з Пилипівського посту.

Вареники з сиром у Масничний тиждень �

не лише національна страва. У давнину вона

була ритуальною, пов'язаною з люнарною

символікою (14,29).

Адже Масницю справляють на місяці�моло�

дику. «Масничний місяць заговляється варе�

никами» (20,26). Вареник � символ молодого

місяця, форму якого він передає.

На Київщині, окрім вареників, на Масницю

споживали налисники з сиром, «колотуху»,

«насирники», оладки, млинці, пампушки,

«ражанку», молочний кисіль, «киселицю», а

також «шуляки» (із головок квашеної капус�

ти), яйця, рибу. Рибу та яйця готували на ко�

ров'ячому маслі (21). До слова, вареники з

сиром є ознакою Масниці в українців як

«бліни» в росіян.

«Катания Масниці», катания на кінних санях,

«фургалі», спускания з пагорбів, співи, танці �

улюблені забави Масничного тижня.

Часом в гостях забували про власну оселю,

цілими днями й ночами без угаву співали й

танцювали під заспів і троїсті музики. Пригра�

вали й на затулці від печі, і на рублі з качал�

кою, і на гребінці, і на горшках та мисках де�

«В'язання колодки» Мал. А.Скірчелло, 1896р.
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рев'яними ложками. Ось уривки з деяких мас�

ничних пісень:

«Масляна, Масляна, яка ти добренька,
Якби тебе сім неділь, а посту одненька».

«Діду, діду, шовковая борода,
Чом ти мене не продав, як була я молода,
Ой, бабко, бабко ; сивая голубко,
Тим я тебе не продав, що бігаєш пруд;

ко…».

«Ой чарочко петухо,
Та чого в тебе сухо,
Ой випили тії жінки,
Що не люблять горілки…».

«Ой під вишенькою, під черешенькою,
Там, ой, стояв дід з молодесенькою…».

«Ой зелене жито, зелене,
Хорошії гості у мене,
Тільки серденько моє схне,
Ой моя мила заміж йде…».

«Ой я доброго панотця,
Випиваю до денця…» (22,46).

На Сквирщині жінки дуже рано в понеділок

збиралися в одну хату і балювали (їли, пили).

А це для того, «щоб рано навесні корови біга�

ли». Трохи згодом ішли чоловіки за жінками і

вже разом розважалися в одній хаті, а взавтра

� в другій і так цілий тиждень (23,71).

Своєрідним «поїздом» волочилися по селу

старі баби від оселі до оселі на Васильківщи�

ні. Вони садовили на перекинутий ослін гос�

подиню тієї хати, куди вирушали, та ще й

прив'язували її вірьовкою. Відтак, до ослона

впрягалися дві баби, а третя баба (чи то дід)

поганяла. Отак везли, прив'язану, аж до її ха�

ти, а відтак � розв'язували і всі гуртом гостю�

вали в неї. Таким робом їздили увесь тиж�

день (24,149).

Подекуди під час волочінь жінки перебирали�

ся «за козаків»: вдягали шаровари, шапку, чіп�

ляли «вуса» і підперезувалися солом'яним пе�

ревеслом. При цьому в'їжджали до хати на

справжньому коні або замінювали коня на па�

лицю (7,280).

Чоловіки робили «живого коня» із кількох

наймолодших зі свого товариства охочих,

зв'язуючи їх докупи. Ряження в «машкари»,

коли чоловіки перевдягалися в жінок, а жінки

� в чоловіків, а молодь � у старців, циган, вед�

медя, козу і т. ін. відбувалося уже на «широ�

ку» масницю, починаючи з четверга.

Ряжені робили обходи цілою компанією по

хатах, збираючи данину харчами (масло, сир,

яйця) для продовження гулянки.

Та все ж найхарактернішою особливістю

святкування Масниці на Київщині та інших

місцевостях України було вшанування Коло�

дія. Колодійні обрядодії та пісні, що їх супро�

воджували, виконувалися заміжніми жінками.

На загал, увесь Масничний тиждень проходив

під знаком Колодія. У понеділок Колодій на�

роджувався, у вівторок його хрестили, в сере�

ду «похрищують», у четвер Колодій справляв

Масляну, в п'ятницю помирав, у суботу Коло�

дія ховали, у неділю «притоптували» (25,255).

Отже, головною подією понеділка, першого

дня Масниці, було народження Колодія. Готу�

валися до свята Колодія дуже ретельно, бо ж

народження Колодія «селянство святкує по�

дібно до народження звичайної дитини: п'є,

співає, танцює, восхваляє» (25,255). 

Напрочуд колоритне драматичне дійство,

цілу містерію на честь народження Колодія,

божества весняного сонця, розігрували жінки

в понеділок на Звенигородщині. Дійство опи�

сав у 1905 році дослідник народної культури,

селянин Іван Лисак (7,278�279).

На жаль, збереглося замало відомостей

для реконструкції повного обряду святкуван�

ня Колодія упродовж усього Масничного тиж�

ня на Київщині.

Із багатьох ритуалів, якими супроводжува�

лося Колодійне свято, найкраще збереглася

по всій Україні обрядодія «в'язання», «чіп�

ляння», «волочіння» Колодки. Колодка � го�

ловний атрибут і символ Колодійного свята.

Часто й саме свято Масницю називали

просто «Колодка». У давнину Колодка � де�

рев'яні колода, брусок, поліно, палиця. За

Колодку могли правити і качалка, ослін,

ступка, вінок. З кінця ХІХ ст. в українських се�

лах і містах Колодкою стали називати і від�

повідно прив'язувати, чіпляти букети квітів,

подарунки (хлопцям � пояси, вишиті сороч�

ки, шапки, а дівчатам � хустки, стрічки, се�

режки, цукерки тощо).

Починали в'язати колодки із понеділка, в

день народження Колодія. В'язали колодки

кожен день упродовж Масничного тижня,

збиралися групи жінок і ходили по оселях, де

були неодружені повнолітні парубки та дівки,

а особливо до тих парубків, що невдало сва�

талися, й дівок, що відмовляли сватачам. Од�

ним із мотивів в'язання колодок було своєрід�

не покарання парубків і дівок, котрі не скорис�

талися з весільного сезону (м'ясниць) і не

побралися. Колодку чіпляли також і їхнім

батькам � за те, що вчасно не оженили сина чи

не віддали заміж дочку. Чіпляли їм дерев'яну

колодку або велику колоду до ноги, руки, на

груди чи спину. При цьому гурт прибулих вис�

півував обрядові пісні.

Ой сьогодня не неділя,
А сьогодня Колодія, 
А сьогодня колодка, 
Бо горілка солодка (26,9).

Покарані не мали права самі знімати колод�

ку, поки не відкупляться грішми або цукерка�

ми, горілкою, горіхами тощо. Часто після ви�

купу господар дому запрошував гостей до

столу і розпочиналося частування. Неприс�

тойним вважалося виявляти незадоволення

чи відмовлятися від викупу.

Своєрідно відбувався обряд чіпляння ко�

лодки на Фастівщині. Там молодиці, зустрів�

ши парубка, попереджали його про те, що йо�

му вчеплять колодку. Парубок готував приго�

щення і чекав гостей. Жінки приносили колод�

ку � подарунок (матерію на сорочку або шта�

ни). Парубок щедро пригощав прибулих, а на

завершення забави повинен був «покатать

«Ряжені» Мал.. М.І.Ткаченка, кін.19 ст.
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Масницю» � всіх молодиць провезти на санях

кілька сажнів сам «у запражку», а вже опісля

запрягав коней і розвозив гостей по домівках.

На Білоцерківщині матері за допомогою

колодки, дбаючи про своїх дітей, вели «пере�

говори» щодо їх майбутнього одруження.

Так, жінка, маючи дочку і уподобавши сина

сусідки, чіпляла тій на праву руку колодку �

нову кольорову хустку. За такий дарунок слід

було удвох погоститися. У випадку, коли су�

сідці пропозиція була не до вподоби, вона

мала право зняти вчеплену колодку,

прив'язавши хустку іншій сусідці, дочка якої

їй більше імпонувала (22,45).

На Богуславщині парубки в останній день

Масниці карали незасватаних дівок і під�

старкуватих парубків, чіпляли їм колодки.

«Ото вулицею ідуть парубки, хитаючись як

молоді дубки, колисані від вітру. На парубках

білі й сиві  смушеві шапки , білі кожухи, під�

перезані широкими зеленими й червоними

поясами; широкі шаровари, яких ніде більше

не носять. Ідуть, а як тільки зустрінуть діву�

лю, що дріботить у червоних сап'янцях, з ко�

ралями і дукачами (срібними та золотими

грошима) завішаними на шиї, з віночком на

голові і стрічками; дівку, що в кінці запуст ще

не засватана, швидко ловлять її й чіпляють

бідачці з тилу кусок деревини. Також можуть

у родичів дівчини зняти і винести ворота, а

хатні двері зачорнити смолою. Так мстяться

дівці за відмову вийти заміж. Те саме діяли і

з парубками, які в «літах», а до вінця не квап�

ляться» (27,243).

Слід зауважити, що дівки не чіпляли колод�

ки парубкам прилюдно, на вулиці. Вони

в'язали колодки парубкам на заговинах у не�

ділю, в останній Масничний день у вечорнич�

ній хаті (про останні вечорниці молоді скаже�

мо згодом). 

Відомо, що перед Масницею закінчувався

період весіль. Масниця була тижнем остан�

ніх зібрань молоді, позаяк у Великий піст, уп�

родовж семи тижнів, молодь не збиралася

на вечорниці й досвітки.

На Масничному тижні всі вечори вважали�

ся «святими», а тому було за гріх працюва�

ти, особливо заборонялося прясти. З цієї

причини досвітки на Масниці не проводили�

ся. Зате у молоді була щаслива нагода зби�

ратися щовечора на вечорниці для дозвілля

зі співами, іграми, танцями. Найгучніше гу�

ляння було в останній день Масниці, на За�

пусти. Тоді, в неділю, молодь влаштовувала

складку з нагоди закінчення сезону вечор�

ниць і прощання з Масницею. Та найголов�

ніше � саме тоді дівки й парубки справляли

Колодія. Маснична складка відрізнялася від

інших складок не тільки наповненістю обря�

додійств і, найперше, колодійних, а й риту�

альними стравами. Після масових весіль у

зимовий м'ясоїд парубоцькі й дівоцькі гро�

мади чисельно зменшувалися. Ті дівки і па�

рубки, що не вступили в шлюб, як і їхні бать�

ки, потрапляли в час Масниці під громад�

ський осуд. Їх змушували «тягати» колодку.

У молодіжних гуртах на Масничних вечорни�

цях, а особливо на Запусти, добиралися но�

ві пари із парубків, що входили в молодіжну

громаду ще з минулого року, і дівок, що не

захотіли виходити заміж чи через моло�

дість, чи з іншої причини. Дівчата�»вибірки»

до гурту не йшли, вони чекали на вдівців. А

ще парубоцькі й дівоцькі громади поповню�

вали свої лави, приймаючи до гурту молодь

з дівчат і хлопців.

Посвячували хлопців у парубки під час

Масниці. На Богуславщині (Пороссі) батько

хлопця, що забажав стати членом парубоць�

кої громади, повинен був справити синові

новий одяг: шаровари, широкі, як «Чорне

море», чоботи на підківках, сиву шапку; пояс

зелений або червоний; чорний «лейбик»

(куртку) до стану, «мережаний» (обшитий

вузькою тасьмою). Прибраний ось так хло�

пець ішов до двох старших парубків (ватаж�

ків), запрошував їх до своєї хати на гостину і

просив прихильно поставитися до його всту�

пу в товариство. Після спільної трапези стар�

ші парубки приводили кандидата в парубоц�

тво до однієї з хат, де молодь «справляла ба�

хуса» і там представляли його як нового «то�

вариша». Тут теж потрібно було пригостити

всіх парубків. Отож, після довгих перемовин

і гострих кпинів на адресу новачка, його

приймали до товариства, подавали йому ру�

ку як рівному і цілували. Часто хлопцеві при

цьому влаштовували своєрідний екзамен: «а

косити вмієш?», «а молотити?» і т. п. Новос�

печений парубок мусив також здобути при�

хильність дівок � пригостити напоєм, розда�

ти подарунки (стрічки, коралі, пацьорки, цу�

керки). І коли вже за загальною згодою хло�

пець ставав членом громади, то вибирав со�

бі товаришку, яка теж недавно почала дівува�

ти (була прийнята до кола дівок) і ще не мала

своєї пари (27,243).

На Білоцерківщині кандидата у парубки

випробовували на відвагу, на вміння танцю�

вати й співати. Претенденти на парубоцтво,

яких називали вовкулаками, намагалися де�

монструвати гідність, сміливість, відвагу і

вміння «гуляти з дівчатами» (28,39).

Хлопці, прийняті до парубоцької громади, на�

бували нового соціально�вікового статусу (29).

Як ми уже зазначали, найважливішим днем

на Масничному тижні для дорослої молоді

була неділя � Масничне Пущення, Заговини.

Щоб якнайкраще справити Колодія і поп�

рощатися с Масницею та зимовими вечорни�

цями, молодь влаштовувала складку: паруб�

ки наймали велику хату і музик, дбали про на�

пої та подарунки для своїх подруг, а обов'яз�

ком дівок було прибрати вечорничну хату й

приготувати розкішну вечерю з продуктів і

страв, принесених з дому. До свята ретельно

готувалися. Справити «Колодія», «Колодку»

для молоді було найголовнішою подією на

святі Масниці. Пущення для молоді було ос�

танньою можливістю для «взаємних зали�

цянь і майбутніх матримоніальних (шлюбних)

маневрів» (22,44). Усі складові святкування

мали бути досконалими: інтер'єр хати, де від�

бувалися дійства; музичний супровід; стра�

ви, приготовлені дівками. Та й самі учасники

молодіжного зібрання повинні бути вбрані у

свою найкращу святкову одіж.

На жаль, у межах нашої розвідки ми не ма�

ємо змоги докладно розповісти про кожну із

зазначених вище складових.

Нагадаємо тільки, що молодь дуже прис�

кіпливо ставилася до своєї зовнішності. На

батьківщині Тараса Шевченка, наприклад

(кінець ХІХ�початок ХХ ст.), парубки носили

Дівчата у святковому одязі з села Мисайлівка на Богуславщині. Київщина, 1912 р. «
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«вишиті сорочки, чорні жилетки, широкі

штани в чотири поли, картузи, піджаки�»ко�

зачки» на три хвалди. А пояси парубки носи�

ли непримінно зелені. А як не зелений пояс

на парубкові, то він стидається вийти між

парубки!... У дівок як год, так і друга мода.

Оце тоді вона буде дівка, як у неї є ягняча

свита гарна, чорна як жук, зібрана у сильно

дрібненькі фалди… і ще опережиця жовтим

поясом… А ще багато дечого треба: щоб бу�

ла чиркисова здорова хустка…, чоботи кіз�

лові, намисто… стрічка або дві і більше… і

до стрічки лєнти усякого цвіту… ну іще се�

режки, обручка» (30, 48). 

Молодь на Масничному тижні прибиралася

якнайкраще, бо уже у піст не годилося носи�

ти яскравий одяг і, найперше, червоних

плахт, запасок, спідниць, чобіток, поясів. Не

можна було й вплітати червоних кісників,

стрічок, чіпляти червоне намисто.

Вечерю на Запусти дівки готували пишну

(вареники, пиріжки, сир зі сметаною, локши�

ну, яйця, колотуху, ряжанку, рибу та ін.). 

Вареники ліпили з сиром, вишнями, яблу�

ками, товченими грушами, капустою тощо.

Дівки на сміх підкладали парубкам варени�

ки з перцем, борошном та ін.

На Київському Поліссі на «Масляниє запус�

ки» пекли дівки з яєць бабку�горгуна. Пекли

горгуна у полив'яній макітрі. Горгуна подава�

ли наприкінці вечері. Господиня вечорничної

хати ставила «макотру» на стіл і казала: «Хто

більше заплатить, той буде горгуна бить».

Переможець, розбивши макітру, перерізав

горгуна на четверо і накладав у миски. Їли

парубки і дівки горгуна ложками (31).

Цей обряд має дохристиянське походжен�

ня. Посуд розбивали в знак закінчення жер�

твоприношення. Посуд, що послужив божес�

тву, не міг служити людям.

Відомо, що складки (складчини) молодь

влаштовувала на великі свята. Та якщо на Різ�

двяну складку парубки і дівки частину коштів

могли заколядувати, то на Масничну хіба що

«вициганити» ряженням, колодками тощо.

«Хлопці та дівчата наряжаються в старці, ста�

рі баби, в чорти і ходять по хатах вдень і вечір,

де їх потчують квасом, варениками, пирога�

ми, млинцями і густою пшоняною кашою з

молоком» (32,413).

«У п'ятницю або суботу наряжаються у

машкару й водять селом» (33,344). 

Гріхом не вважалося взяти деякі продукти

в батьківській коморі, що не осуджувалося

батьками. Матері охоче давали дочкам про�

дукти для складки, бо колись і самі ходили

на вечорниці.

Поблажливо ставилися сільські господарі і

до того, що парубки викрадали у них курку чи

ще якусь живність («і ми були молоді»).

Зрештою, це свідчить про архаїчність і тра�

диційність цього звичаю.

Зауважимо, що бенкет молоді у Масничну

неділю тривав, здебільшого, цілу ніч. «На це

Масляне Пущення можна гулять до самого

світа хоча проти Посту. На це Пущення, ка�

жуть, світ засновувався» (34,420).

До великої оселі, заздалегідь вибраної і

підготовленої молоддю, надвечір сходилися

парубки й дівки, святково вбрані, здебільшо�

го парами. В'язання колодок відбувалося піс�

ля вечері. Хто не мав пари, виходив з вечор�

ниць після вечері, «щоб не тягти колодки».

На Білоцерківщині парубок на знак великої

прихильності до дівчини в'язав їй «колодку»,

себто перев'язував червоною стрічкою пра�

ву руку. За це дівчина повинна була разом з

ним випити «на здоров'я», а під час Великод�

них свят тому парубкові «віддати колодку»,

подарувавши йому тридцять крашанок і п'ять

писанок. Знову ж таки парубок, якщо був не�

байдужий до дівчини, при цьому повторно

дарував їй нову стрічку. З часом кількість

крашанок і писанок скоротилася до трьох.

Не тільки парубки, а й дівки на цих вечорни�

цях чіпляли «колодки», себто прив'язували до

руки парубка хустку або стрічку. Парубок за

Колодку пригощав дівку чаркою горілки і зап�

рошував її до танцю. Ця обрядова дія для за�

коханих була справжнім випробуванням. Дів�

ки непомітно спостерігали за парубками, чи

вони задоволені і охоче носять їх «колодки».

Бувало, що парубок одразу повертав «ко�

лодку» нелюбій дівчині, щоб не подавати їй

надії і звільнитися надалі від виявів її симпа�

тії (22,45).

На Запустах молодь танцювала до нестя�

ми за увесь Великий піст, коли танцювати

заборонялося. Співалося й багато пісень:

масничних, жартівливих, до танцю, просто

ліричних. Тільки не годилося співати на

Масницю весільних пісень.

Кілька слів про колодку. В Україні від�

давна існували дві колодки: колодка одру�

жених (переважно, жіноча) і колодка мо�

лодіжна (переважно, дівоча). Обидві ко�

лодки відрізнялися як своїм завданням,

так і характером. 

Волочать колодку. МНАП України, 2007р. (Музей народної архітектури і побуту України)

Катання Масниці. МНАП України, 2007р.
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Якщо метою колодійних обрядодійств од�

ружених було регулювання, стимулювання

репродуктивних сил природи і людності, то

завданням молодіжної колодки були пару�

вальні, матримоніальні мотиви. Жіночу ко�

лодку «тягали», «волочили», молодіжну ко�

лодку «чіпляли», «в'язали». Дівоча пару�

вальна колодка мала цнотливий характер і

не передбачала  близьких стосунків, позаяк

в Україні існувало строге табу на дошлюбні

інтимні взаємини.

«Колодки не тягали, а так � перев'язували

лєнтами руки парубкам. А парубки за це да�

вали гроші. Перев'язували праву руку вище

ліктя тим, кого любили. Купували метр кра�

сивої лєнти, в'язали бантиком. Парубки за�

давалися лєнтами. Як в'язала дівчина, то

казала: «Шануй, не кидай мою лєнту». І жар�

тувала: «Я тебе перев'язала, може й ми пе�

рев'яжемось». Перев'язували лєнти на ве�

чірці. Один вечір в'язали. Сходилися у хаті, у

людинки. Ми нічого їй не платили. Вона жи�

ла сама, осталась молода удовою, була ра�

да, що до єї люди ходили» (35).

Слід зазначити, що у давнину, яким би

яскравим, замашним не було свято Масни�

ці, молодь і старше покоління не переступа�

ли звичаєвих, етичних меж. Радість, весело�

щі � але не розгул. Пиття горілки регламен�

товане і строго дозоване, було своєрідним

ритуалом. Мудро і послідовно протягом

трьох тижнів готувалася наша людність до

семитижневого посту: на Всеїдному � спо�

живали щодня м'ясне і молочне; на Перес�

тупному � з переступом через два дні; на

Масницю � їли тільки молочне. А вже у Вели�

кий піст не їли ні м'ясного, ні молочного, ли�

ше рослинну їжу та рибу. Обрядовість на�

родного свята Масниці крізь віки дійшла до

нас у своїй неповторній красі. 

Надія ЗЯБЛЮК (Київ)
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Трійця
Пам'ятаю рано в ранці не почула я мамино�

го голосу, � а до чого я веду � кожен ранок
моя мама будила мене по п'ятнадцять разів,
стоячи біля мого ліжка. 

«Галя, вставай!» А я очей відкрить не можу.
Читаю допізна, а потім проснутись важко.

А це тиша... 
Потягнулась, вдихнула повітря на повні

груди і наче б то сп'яніла. П'янкий запах
м'яти, чебрецю, цвітучої липи, свіжої трави
розносився по вісій хаті. 

П'янив, п'янив, п'янив. 
Розплющила очі, а я немов у лісі. 
Пахощі і дзижчання комарів.
Це свята Трійця.
Хата урочисто прибрана.
Мама гарно вдягнена. А на столі стоїть та�

рель із запашними пиріжками. 
В кувшині налитий узвар.
«Будемо снідати» � сказала мама  і перех�

рестилась на образи.
Тільки сіли за стіл, як у вікно хтось загля�

нув, брудний і страшний.
� Ой Господи! Злякалася. Піди вмийся! �

Мама вийшла з хати і щось наказувала і при�
казувала. Потім зайшла до хати і каже: «Пі�
дождеш. Хай Ікелина вмиється».

Ікелина�це наша сусідка.
Віком старша трохи матері. Жила з дядь�

ком Антоном, чоловіком горбатим і кривим.
Дітей у них не було.

За любе непослушаніє, Антон приміняв
свою милицю, Ікелина його боялася.

Діждали тітку Ікелину. Вона причепурилася,
гарно вбралася і стала гарна, як стигла кали�
на восени. Зайшла до хати, аж зашарілася. 

Поснідали разом, а потім пішли до церкви. 
Церква наша стара, невеличка, але тепла і

свякова.
Кличенням обвішані і ворота, і стіни, і две�

рі. Скрізь пахощі цілющої зеленої трави. В це
свято правилася святкова служба.

Я дивилась на прихожан і любувалась. Лю�
ди святково одягнені, підходили до церкви із
букетами цілющих трав і квітів для того, щоб
посвятити. Три дні господині держали кле�
чення і трави в оселях. Воно потихеньку під�

сихало. А потім із трав заварювали запашний
цілющий чай, а клечення віддавали скотині,
щоб не хворіла. 

Спогади, спогади, спогади.

Найвища нагорода
Було нас три подружки: Валя, Катя і я, Га�

ля. Жили ми на одній вулиці в мальовничо�
му селі Чапаєвка, що під Києвом по дорозі на
Кончу�Заспу. 

Підійшов час іти в школу. 
Це був 1960 р. В Коричневих платтячках, в

білих фартушках і з білими бантиками побіг�
ли ми в школу, в перший клас.

Для нас почалася наука.
Катя дуже старалася і закінчувала 1, 2, 3 і

4 класи на відмінно.
Валі все удавалось легко і вона була хоро�

шисткою. 
Ну а я, обов'язково мала в табелі одну

трійку.
От якось прийшов тато з роботи додому та

й каже: «Щось мені не зрозуміло. Катя – від�
мінниця, Валя хорошистка ну а ти без трійки
жити не можеш. Соромно мені було сьогод�
ні за тебе. Мав розмову з директором».

І поклялася я тоді сама собі, що закінчу 5
клас на відмінно. Не буде моєму татові со�
ромно за мене. Літечко відзвеніло, відгуло.

Почалися уроки в школі. Для мене рік про�
линув швидко, бо робота моя була дуже нап�
руженою. Я від свого слова не відступалась.

Учбовий рік закінчився. Знову тепле літеч�
ко, заквітчаний луг, сосновий ліс, озера усія�
ні білими лілеями з лапатими зеленими лис�
тками, а між ними жовті пахучі кувшинки як
зірочки в небі. Гуляй... насолоджуйся, мрій... 

Дев'яносто два дні відпочинку, це так бага�
то і так мало.

І ось знову школа. На шкільному дворі вис�
троялись діти по класах. В центрі стояв ди�
ректор Смоляренко Я.Б. і завуч Сандро А.Б. �

вони проводили лінійку. Директор висловлю�
вав подяку відмінникам школи.

От дійшла черга до нашого класу і звучить
моє прізвище: Самохвал Галина – у вухах
задзвеніло, я підбігла до директора і отрима�
ла почесну грамоту.

Коли я повернулась до дітей, то крім свого
тата, нікого не бачила.

Він біг від воріт, через весь шкільний двір
до мене з великим оберемком квітів.

В ту мить мені здалося, що він не біжить, а
летить до мене.

Це була подвійна, найвища нагорода для
мене і для нього.

Бо в ту мить були в усьому світі я і він –
мій тато. 

Вічна йому пам'ять.

Галина Романчук (Самохвал)

Моя Мама, Караульна Євдокія Іванівна
(сидить) та сусідка Ікелина.

Спогади мої, спогади

Бабуся Кіри Козової, 80�річна Галина Сте�
панівна, яка  проживає в селі Червона Сло�
бода, Черкаського району, Черкаської об�
ласті, розповідала, що за часів своєї моло�
дості жила в Станіславчику (тепер Івано�
Франківськ). У них були вечорниці. Але мо�
лодь не винаймала хату, а ходила по черзі
до всіх, допомагаючи господиням дерти гу�
сине перо на пух. До кожної хати ходили по
декілька днів, поки не переробляли все
пір'я. Під час роботи завжди співали, тан�
цювали, веселилися. А господині пригоща�
ли молодь, дякуючи за те, що вони викону�
ють таку кропітку нелегку роботу.

Я давно почала цікавитися історією Украї�
ни. Не могла зрозуміти, хто і з якої причини
ставав господинею вечорниць. Адже це не
так легко. Потрібно в свій будинок часто
впускати галасливу молодь, пригощати її,
допізна не спати. Потім прочитала, що хату
для вечорниць винаймали дівчата, розрахо�
вуючись продуктами. Але те, що розповіла
Галина Степанівна – цікаво, отже були і інші
варіанти. Отже, молодь виконувала і сус�
пільно� корисну роботу, отримуючи за неї
вдячність односельців. І можливість весели�
тися і проводити за роботою вечорниці.

Ірина Іршак

Про вечорниці

Угорі A Козова Галина Степанівна
(Скрипаєнко), народилася 22 грудня 1937 р.

Мій Батько,  Василь Титович Самохвал
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ось виписка з метричної книги про

батьків Софії Василівни АндрюA

щенко: «Крестьянинъ Донской обA

ласти, Хаперскаго округа, Тростянской

волости, тойAже Слободы Василїй ИлїA

инъ Андрющенко, православный и заA

конная жена его Марїя Василїева, римA

скоAкатолическаго вvъроисповvъданїя.»

Далі про її «воспрїемникwвъ»: «Мvъщанинъ

города Оренбурга Александръ Димитрїевъ

Сидоровъ и крестьянина Кїевской губернїи,

Бердичевскаго уvъзда, Самгородской воA

лости, села Станиновки Василїя Николаева

Могулевскаго дочьAдvъвица Раиса.»

З автобіографії Софії Андрющенко:

«Я народилася 1912 року в місті Кзил�Ор�

да в сім’ї робітника (залізнодорожнього

машиніста). 1929 року закінчила середню

школу імені Шумілова в Ташкенті. 1936 ро�

ку закінчила хімічний факультет САТУ. По

закінченні університету викладала хімію та

фізику на підготовчих курсах, та в вечірньо�

му педагогічному інституті. Зараз працюю

на кафедрі хімії. Маю дві наукові роботи,

що надруковані в журналах. Виконую тре�

тю. 7 червня 1939 рік».

Марія Олексіївна, яка працювала мед�

сестрою в клініці для вчених, приходила до

нас робити Вові уколи. Вона казала:

–Ніно, ти народилася в сорочці, і тобі ду�

же пощастило, що потрапила в таку куль�

турну родину.

–Невже людина буває щаслива в гамів�

ній сорочці? 

І я відчула тяжкі муки перенародження в

зовсім інший, чужий для мене світ. Літом

медсестра Марія з сином Віталієм жили

з нами на дачі. Син тільки піде в перший

клас, а вже знає таблицю множення, всі чо�

тири арифметичні дії виконує усно швидше

за мене, розповідає напам’ять дитячі вір�

шики Грицька Бойка, і взагалі дуже розум�

ний хлопець. Мені було з ним цікаво і я по�

бачила, чому навчають в дитячому садку, –

я там ніколи не була. Ми бігали, гуляли у

полі і нам було весело. Професор нас на�

віть сфотографував! А бувало Віталій дуже

дратував свою маму, тоді вона лупила його

по чім попало, навіть по голові. А моя мама

їй казала, що по голові бити не можна, що

це небезпечно, але вона не слухала. Років

через двадцять ми дізналися, що він не

зовсім здоровий. 

Навчена гірким досвідом, нещасна мати

пильно стежила за моїм здоров’ям, щоб не

пропустити початкової стадії якоїсь хворо�

би. Вона безкінечно водила мене на огляд

до дільничного терапевта Мураховської в

дитячу клініку, возила на процедури лікувати

горло в клініку для вчених, щоб уникнути

операції по видаленню гландів. Примушува�

ла приймати порошки від Расіна для покра�

Дитинство A Зошит другий

Родителю предвічний, Свят"Русі Хранителю!
Тобі ввіряю судобицю свою! Тобі ввіряю главницю свою!

Тобі ввіряю десницю свою!

І ТАК ТИХЕНЬКО СКАЖИ: МАМО!
Хотіла б я вийти у чистеє поле, припасти лицем до сирої землі 

І так заридати, щоб зорі почули,  щоб люди вжахнулись на сльози мої
Леся Українка

Посади сад Доброти в серці своїм, 
І мої солов'ї прилітатимуть туди – 

Зорю щоранню славити!
Вісті Ізначальні

Глава 5. Свіжоспечений знак на фарбованих
коняках

Твори добро – добром тобі й відгукнеться. 
Не відкладай на Завтра – Завтра може й не настати.

«Вісті»

ВИКРАДЕНА З РАЮ

Марія і Василь Андрющенко з сином
Валентином і донькою Софією. 1917р.

Невідомі родичі. 
З архіву Марії КостенкоAШевченко   Марія Костенко, сестра бабусі Єфросинії. 1911р.

Р
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щення розумової діяльності. Шкільна мед�

сестра колола мені якісь вітаміни, щоб була

здоровішою. Мама вимагала, щоб зразу піс�

ля закінчення уроків йшла додому, бо пору�

шується режим.

А мені так хотілося на ту гірку, на гойдал�

ку, що у дворі нашого будинку! Тоді ще му�

зею там не було, а лише комунальні квар�

тири у бувшому колись домі Михайла Гру�

шевського, що всього один день побув

президентом України.

… І зовсім недавно поміняли на гойA

далці перекладину з новими мордами

конячок, а я вдягнена якраз у нове фіолеA

тове пальтечко від Мепена та беретик

малиновий од Кутюр і весняні сонячні

зайчики підморгують, куди не глянь і свіA

жопофарбовані дерев’яні коники несуть

нас з Марічкою то до небес, то плавно

опускають на землю. І коли я вже спустиA

лася з небес і ступала по землі із свіжосA

печеним знаком на новому пальті, то наA

віть сонце образилось на фарбованих

дерев’яних коняк і сіло в хмару… 

А я послизнулася, перестрибуючи рівчак,

та й гепнула на каміння, заросле якимось

гидким зеленим мулом. Повезли нас тоді

ранньою весною кілька піонерських загонів

в ліс у Боярку. Дружні піонери при всій па�

радній формі: білий верх, темний низ, з

червоними галстуками та ще й у пілотках. І

мені, чомусь, захотілось пробігтися по

мокрих брилах, що у рівчаку, та з превели�

кою радістю бовснути туди. 

На моєму першому малюнку олівцем з

натури, всі без вагань, впізнавали Марію

Юхимівну ШевченкоAКостенко, мою тітA

ку Марусю, що привезла мене в Київ. Вона

сидить спиною до мене. Босі ноги кумедно

поставлені на перекладину табуретки, на

якій стоїть велика миска з пранням. Незва�

жаючи на холод, навіть зимою, вона вихо�

дила босою на сніг витрушувати килимки. З

дитинства все своє життя Марія була хат�

ньою робітницею в професорських колах.

Тактовності та культури поведінки – знай

своє місце – вона в них набралася, але слух

десь загубила, воюючи з родичами. Як вже

всі пообідають, тоді вона сідала їсти за пе�

регородкою, біля плити за невеличким сто�

ликом. Коли я підходила до кухонного вік�

на, то якось невдало зачіплювали мене ві�

конні фіранки, за що постійно отримувала

зауваження, на які не реагувала. Та одного

разу не витримали нерви у моєї тітки, то

вона ляснула по неслухняних руках свою

внучату племінницю.

–Звініть, Софія Василівна, може я не ма�

ла права так вчинити, але ж вона не слухає! 

Мама все те бачила та була не в захоп�

ленні від сплеску емоцій моєї тітки і дала

зрозуміти своїй хатній робітниці, що не та�

кими методами треба мене виховувати. 

Вова якось розповідав мені, що ходив з

Марією Юхимівною у Васильків пішки трид�

цять шість кілометрів. Загартована, здоро�

ва та витривала була тітка, але ж один не�

долік мала. Всі слова вона перекручувала,

бо недочувала, то й змушені були кричати

їй на вухо. Ніколи нічого не перепитувала –

соромилася своєї глухоти. Одного чудово�

го ранку прийшла до нас, як завжди працю�

вати. Щось довгенько вона не з’являється

на кухні. Я глянула в коридор та побачила,

як моя тітка сидить біля вхідних дверей і

плаче. Що трапилося? А ще днем раніше до

нас з Рязані приїхала сестра Володимира

Вікторовича – Валентина, яка відчинила їй

двері і встигла повідомити, що в Таращі по�

мерла її свекруха. Глухій тьоті Марусі почу�

лося, що померла Софія Василівна. Пра�

вильно почула вона лише першу літеру «с»,

а далі сама вже дофантазувала, розхвилю�

валася не на жарт та розплакалася, бо глу�

хий не дочує, то збреше і перед нею зразу

постали питання: Для чого вона привела

мене в цей дім? А тепер що зі мною роби�

ти? А як же хворий син? Та коли Софія Ва�

силівна вийшла до неї жива та здорова, тіт�

ка ще дужче перелякалася, та не могла ніяк

заспокоїтися, все плакала та плакала. Піс�

ля такого могутнього стресу працювати в

цей день вона вже не змогла, тому її від�

пустили додому. 

Марія Юхимівна працювала хатньою ро�

бітницею також в домі академіка Яцимир�

ського та у професорши Віри Петрівни, на

яку весь час ображалася. Заробляла три

рублі в день, зате затримок у зарплатні ні�
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Марія і Степан Шевченко

Ряжені. Марія стоїть перша ліворуч.
1960Aі рр.

Софія Андрющенко за роялем. 1931р. Софія АндрющенкоAУдовенко, перша
праворуч. 1939 р.

Ніна у васильківській шкільній формі. 1967р.
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коли не було. А моя мама давала їй ще

двадцять копійок на проїзд. 

Тітонька Марія вже другий рік живе у но�

вому помешканні в Дарницькому районі

Києва біля метро «Чернігівська», а старий

одноповерховий будинок на Солом'янці

поваляли. Я ще з Василькова їздила до неї

з батьком у стару хату на святкові гостини.

Запам’ятався стіл, уставлений різними

стравами. Пригощалася я вже там досхочу.

Був тоді ще живий її чоловік – високий, ху�

дий, зовсім лисий і казала тітка, що голос�

но хропів уві сні.

– Як же я тепер буду спать, зараз я не мо�

жу заснути, я засинала під його богатир�

ське хропіння і для мене це була наче музи�

ка, – згадувала вона, коли її чоловік ШевA

ченко Степан Корнійович пішов у віч�

ність. Восени 1966 року тітонька Маруся

переїздила у новий висотний будинок. Мій

батько Микола, сестра Тамара і двоюрід�

ний брат Аркадій перевозили вантажівкою

речі у нове помешкання. Величезну кіль�

кість книг Степанової бібліотеки спакували

у мішки. Тітка вибрала найцінніші для неї

книги, а всі інші пропонувала Тамарі. В ру�

ки багато не візьмеш, то й залишився весь

той скарб у мішках в старій хаті, зате нава�

рила тітка Маруся своїм помічникам цілий

баняк борщу!

Пам’ятаю, Великдень був і теплий соняч�

ний день і ми з мамою Софією довго блука�

ли серед трьох однакових будинків та вже й

не сподівалися відшукати Марію Юхимівну.

Нарешті все ж таки знайшли помешкання

під номером сто двадцять три в середньо�

му будинку. Вікна виходили у двір. 

Приголомшило мене речення з розмови

дорослих. Вони говорили про війну і одна

жінка згадала своє дитинство і молодшого

рідного братика: 

– Мамо, викинь це дитя, нащо ти його тя�

гаєш за собою? В нас і так нема чого їсти. 

Вразила мене одна стіна, вся прикраше�

на старими чорно�білими світлинами, зак�

вітчаними вишитими рушниками, які става�

ли свідками сонячного життя, що творило�

ся в хаті. А що там у минулому? Минуле –

це те, що було, і чого вже нема. Світло по�

гаслих зірок або світлини з нашого дитинс�

тва. Я їх бачила ще в старій хаті на Со�

лом'янці, коли зовсім малою приїздила з

батьком і Тамарою до тітоньки на свято.

Фотографії стали відчуттям присутності

моїх рідних пращурів і всіх тих, хто давно

вже відлетів з цієї землі у Вирій. Фотопор�

трети з поглядом у вічність, здатні промов�

ляти. Ми всміхаємся їм і плачемо. Ця моза�

їка вічності спонукає серце битися гучніше,

відлунює незворотнє і неповторне. Всі фо�

то в рамочках – обереги дому і створюють

ніби живий родинний відеоряд. Погляд до

нас з далекої юності з безмежного світу

мрій творила пташка, відлітаючи з фотоа�

парату, прикрученого фотографом до три�

ногого штатива. «Діди наші – то Боги наші!

Будь перед ними чистий і чесний, і ніколи

криниця РОДу не висихатиме для тебе,

живлячи серце й душу!» Тоді про те й гадки

не мала, що через піввіку буду я розшуку�

вати ці світлини, які стануть для мене най�

дорогоціннішим скарбом.

Коли приходило літо, тьотя Маруся їзди�

ла з нами на дачу. Як бульдозер, вона про�

чищала садові доріжки та знешкоджувала

бур’яни. Працювала в садочку зграбно і

швидко. Добралася вже й до полуниці і са�

па радісно вгризалася в землю.

– Ой, людоньки, рятуйте мене! – рап�

том заволала тітка, відбиваючись від

злих комах, які геть обліпили свою жер�

тву. Оси миттю повилітали з розореного

гнізда та жорстоко зажалили порушницю

їхнього спокою, що вона вся стала пухла,

мов колобок. 

Звичайно, воно приємніше подихати сві�

жим чистим повітрям, помилуватися тра�

вою, землею та ранньою весною, послуха�

ти співи пташок, аніж шкварчання котлет на

сковороді, булькання супу в каструлі, шум

пральної машини і гудіння пилесмоку, хоча

вона нічого й не чула, зате нюх її не підво�

див. В епоху правління знаменитого генсе�

ка, любителя поцілунків і володаря усіх

можливих нагород «дорогого Леоніда Іллі�

ча» Брежнєва, карикатурного персонажа,

головного героя дотепів та жартів різного М

М
С

Ряжені на весіллі. Марія перша праворуч
у третьому ряді. 1960Aі рр. Марія Костенко. 27 лютого 1914 р.

Цей дерев'яний дачний будиночок нагадував мені про рідну хату
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ступеня пристойності верхи все могли –

насолоджувалися журналами закордонни�

ми й натурою совєцькою та все робили і

все отримували, а низи, крім получки все

ще чогось хотіли, а їм тільки випити та ви�

кусить давали, викидали в магазин ковбасу

ліверну, бички копчені, гречку, сірники, тух�

лі оселедці, але не завжди, а в канун яки�

хось свят. А там бройлерів дають! Та треба

ще простояти в довгій черзі години зо дві,

щоб півник тобі обкукуріканий дістався, в

більшості кури, по п’ять рублів за шкуру пе�

ред тобою скінчаться, одні потрохи, або су�

повий набір з лапами і худими шиями – руб

штучка, три кучка і ввижається тобі перед

носом жирна чиясь гуска, або на крайняк

фігуриста фіга, тобто комбінація із трьох

замість мрійливого бройлера. А в Криму

росте дерево, все плодами всипане і фіги

дає протягом двохсот років. От би фіг наїс�

тися! Фігове дерево ще інжиром та смоков�

ницею зветься. Візьмеш в овочевому мага�

зині кіло фініків спресованих, або півкіла

свіжомороженого минтаю, або тюльки і

дмеш додому. А бувало бігаєш із куснем

хлібу і гризеш брекет киселю або кави з

молоком, куплених за п’ятнадцять копійок

у найближчому гастрономі. В магазині села

Пархомівка стояли бочки з паїсною ікрою, а

люди не знали, що воно таке, ложками йо�

го їли, давилися, та мріяли про оселедці. 

«Чєловєк ідьот улибаєца, – значіт чєловє�

ку хорошо», – голосно співала пластинка з

двору сусіда Льоньки, а кому було погано,

совєцька влада пропонувала великий вибір

– Камчатку або Сахалін, Колиму або Мага�

дан, Глеваху або Кирилівку. Тоді казали, що

той, хто потрапляє в Норильськ – йде на

смерть. Це був один із найстрашніших но�

рильських таборів ГУЛАГу Крайньої Півночі

колишнього совєцького союзу, де вибухну�

ло повстання політичних в’язнів. В 1953 ро�

ці політв'язні відкрито виявили свій протест

проти анти�людяних умов життя і праці в

таборах. Основними ініціаторами повстан�

ня були українці, які свій перший життєвий

досвід отримали в Українській повстан�

ській армії і в Організації українських наці�

оналістів. Українці підняли повстання, з

якого почався розвал імперії. Пізніше події

в Норильську називатимуть як Повстання

Духу! Їхній прапор був чорний з червоною

смугою. 

Ніна Удовенко

Продовження читайте в наступному номері.

�

и

а

о

�

�

�

�

�

–

�

�

�

з

.

і

о

�

�

�

,

�

ь

о

у

�

�

!

и

,

и

�

�

�

�

а

і

�

�

д

�

о

ю

,

�

�

�

а

м

а

�

�

х

�

,

о Марія КостенкоAШевченко. 1971. Начерк. 34х29,5 Марія Юхимівна КостенкоAШевченко. 1970Aі рр.

Марія Костенко, перша ліворуч, з чоловіком
Степаном Шевченко

«Діди наші – то Боги наші! Будь перед ними чистий і чесний, і ніколи криниця РОДу не
висихатиме для тебе, живлячи серце й душу!». Ірина Горбунова, двоюрідна сестра, з
донечкою Оленкою в гостях у Марії Шевченко.1965 р.

Ніна і Віталій на дачі. 1967р.
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ХРАМ НЕРУКОТВОРНИЙ

Пам’ятай хто ти є!
Звідки прийшов!
І перед ким постанеш.
Й шлях твій буде: прямий, чистий!
Істинний!

Вісті ізначальні, 8.175.

Село дзвенить заливно, голосисто...

клепають коси. В тата найдзвінкіша, бо

австріяцька. Йду додому, неначе пови#

щавши, подорослішавши в одну мить...

без мурахів. В матері від того кашлю вже

стільки понаварювано  –  ніби я цілу зи#

му те й робитиму, що бухикатиму з ран#

ку до вечора. Село аж виспівує голосис#

тою крицею, аж серце витьохкує. Бо по#

чинається сінокіс.

Сінокіс – святе й високе слово. Тато

завжди вбираються на нього по#особли#

вому, у все біле. Заздалегідь копають в

Перетічку криничку, а чи старі ключі

розворушують. Споруджують малень#

кий куреник. Ну й, звісно, беруть мене.

Сінокіс – солодка й духм’яніюча пора...

суницями. У нас, на залізничних «брів#

ках», де татів сінокіс – стільки їх... при#

горщами греби!

Вирушаємо, ще й півні зорю не буди#

ли. В татових руках коса, величезний зе#

лений глек#глекович з укислим березо#

вим соком на меду, він ще й як косареві

снаги додає. А я, деручи в позіхові рота

до самих вух – пустопорож. «Кобила за

ділом лоша за...» Як то за безділлям?! А

хто покоси розтрушуватиме? А картоп#

лю пектиме? А хто... у мене щось таке

попід пахвами пішло. А суниці навіть

екземи зводять.

Коса виграє в татових руках. Дзвенить

ранок, вибиваючи на стиках миготли#

вими колесами швидкого потяга: «На

південь! На південь!» 3 широко відчине#

них вікон мені махають гарно вбрані мої

перевесники. І я їм у відповідь радісно.

Чи заздро мені – аніскілечки. Ну, хай

там десь море, хай! У нас така широчінь,

у нас така сунична духм’янь, аж голова

паморочиться.

– І чого тільки люд на той курорт їде?

– дивуються тато. – Бери оце по при#

горщі суничок щоденно, а тоді – ма#

линки лісової, ожинки – будеш дуж, як

справжній муж – богатир. Суниця ж

кров робить дзвінкою, ярою! Недарма

люди звіддавен вірять, що це небесна

ягода. Ану ж і мені трошки підзбирай!

А звіддаля цибає лелека і зовсім нас

не, боїться.

Сватався журавель – 
до чапельки – ґараґель.
Сказала чапля журавлю:
«Я довгоногих не терплю!» Ось!
Скільки я мамі не кажу – лелека! А

вони по#своєму: «Он уже прилетів

твій лелеґа! Біжи, лементуй!» Й Павло

Федорович кажуть, що колись так на#

зивався наРОД подніпрянський –

Пеласги#лелеги.

Давно#давно, ще до нашої ери, час#

тина пеласгійців помандрувала аж в

древню Елладу, навчивши напівдиких

місцевих жителів хліборобству й пись#

му. Великий грек Гомер засвідчує в

«Одісеї», що Зевс – з Гіпербореї ро�
дом: «Додонський Зевс Пеласгій#

ський». Можливо він Перунові рідний

брат. Й того, й того коза годувала мо#

локом. Тому#то грецькі Боги все й тов#

чуться на берегах Дніпра – кортить їм

все#таки на батьківщину. Стій! Так, а

частина ж пеласгів#лелеґів лишилася!

Це ж тоді, виходить – ми! Я аж зой#

кнув з цього відкриття.

– Що там? Може гужака? – непоко#

їться тато.

– Та ні! То я про лелеґів!

– А, а, лелеґа. Він то не жаб збирає –

то він кров свого рідного брата визби#

рує, щоб й краплинки людям вражим не

дісталося. Стільки то віків пройшло, а

він пам’ятає.

Аж морозько від цієї билиці мені, і я

враз примовкаю.

Не послала одному, вже вельми сивому

князю, Доля дітей. Ось став він з журби,

з туги думати&гадати, своєю сивою го&

ловою міркувати, що йому діяти? Що

чинити? Кому в спадок свої незліченні

багатства лишити?! Від краю до краю

– не міряно. Срібла&злота – не щитано.

Й пири&братини йому не солодкі, і гу&

сельки&яровчаті – не дзвінкі. Та й наду&

мав: а як немає роду&плоду, то чи не

стати самому безсмертним?!

Ось кличе він на думу боярськую – са&

му молодь&молодецькую та й вістить

волю свою:

– Хто привезе мені таку траву&мураву,

таку водицю цілющу &живлющу, що без&

смертя дарує – тому у віддарне доста&

неться город&городище високий, та ще й

дівиця красна, з княжих світлиць білих.

Вибирай, яку хош!

Викликались чотири гінця&молодця –

та ось вісті доброї чекати з якого кінця?

Жде князь сам не свій – не діждеться.

Коли це вертається один з боку сіверного,

з сторони опівнічної.

– Батечку рідний! – кланяється, – не

вели карати, а вели вислухати! Там про

таку травицю, про таку водицю й чу&

ти не чули!

Ось й другий з боку полуденного на висо&

кий поріг ступає – й те ж саме мовить.

Лиш руками розвів – серце дівицям спеча&

лив й третій посланець.

Гасне, гасне княжа надія, мов дрі&

бочка соли, мов зоря ранкова. Сам не

свій ходить він – чекає гінця остан&

нього, що, мов голка у воду. Коли це й

він у ворота... сам запилений, кінь

змилений. Орлом радісним на віконця

косівчаті поглядає, вус пишний пог&

ладжує, оком карим підморгує. Князю

в ноги кланяється.

– Ось! Я вам корінь життя привіз!

Гляньте! На людинку схожий! Ручки –

ніжки є і весело називається – женьшень.

А в цього женчика&бренчика серпок на

похваті. Домаха&Костомаха до вас з ко&

сою, а він не дрімає – гострим відганяє!

– А все ж таки серп – коси не зборе! –

спохмурнів князь.

– Та не зборе! – згодився гінець, – про&

те імператору тамтешнього царства&&

державства отакий серпок до ста ще й

одного року служив!

Як ударить князь посохом об полови&

ці тесовії, як зикне на всі горниці висо&

кії... не город&городище, а сто нагайок

всипали молодцю на спину запилену, не

Друкується з люб’язного дозволу Івана Гарасимовича Просяника.
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Іду по чарAзілля. 2007р.
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дівицю красну, а палку дубовую на голо&

ву змилену.

І все стало князю – обголь. І повітря

йому вже обмаль. Коли це якось чує він:

шарварок в дворі зчинився. Став воло&

дар на ґанок брусований... бачить, трі&

пається, неначе в ятері, в руках сторо&

жі чоловік. Плюгавий, миршавий, ще й

беззубий до того ж.

– Ану пропустіть! – гримнув князь.

– Та ось хотів, – виправдовується сто&

рожа, – по терему ходити, постолами

своїми вбагнюченими поли тесові брудни&

ти, тебе, батьку, бачити! 

– То що скажеш, смерде? – шилить

гидливо губи володар. 

– Смерд, я, батечку, до твого порогу! –

кланяється плюгавець, – а по твоїм поро&

зі... повноправний держатель города&

городища, – ощирився беззубо.

Аж затрусився князь, мов рідного бра&

та веде смерда до себе в хороми, саджає

на крісло високе.

– Але дивися мені! – ледве опанував се&

бе, – скажеш непотрібну річ – голова то&

бі з пліч! Чи бачив, як вона, мов капусти&

на, котиться?

– А чого ж не бачити! Видів! Га&га&га!

Я тьма&тьмуща тих голів капустинами

поробив! – зачервонів пустими яснами

гість незвичний. – А приглянься&но, при&

дивися, князю! Не впізнаєш?! Я ще у тво&

го діда служив... катом! Служив! Та ні

добра, ні слави не нажив. Ось тепер й

прийшов взяти те, що давно мені тут

повинні були дати!

Віджахнувся князь. Та зразу ж ближче

ступив:

– То ти безсмертен?! – затремтів і го&

лосом, і волосом.

– Тобі, князю, з самого початку байку

баяти, чи з кінця торочити?

– Ну, кінець – ділу вінець! А початок –

всьому настаток! – облизнув сухі губи

князь.

&Добре! Але обмовку про город&городище

хай писець все&таки на грамоті спише!

– Смерде! – обурливо вигукнув князь, –

моє слово тверде!

– Та язик м’як! – не злякався гість.

Спалахнув володар нахабству такому...

та нічого робити &кличе писця&черторіз&

ця, мислеця&пергаментника. Той і запи&

сав, як усе було звелено, дивуючись княжій

щедрості... кому ж бо?!

Сховав кат грамоту за пазуху просалену

й одразу ж ніби виріс на дві голови. Обзирнув

пильно всі закутки та й мовить тихцем:

– В північ, на самого Купайлу, розцві&

тає папоротниклісовий...

– Не носити тобі голови! — розлючено

вхопився князь за меча, – я це знаю!

– Та не знаєш, що розцвітає заодно на

Заплавах подесенних і його сестриця –

Біла Купава. І в цей ранок, до схід сонця,

опускається до неї з Ирію Небесного Ле&

лега Білий. Так ось, княже, – прошепо&

тів ледь чутно, – хто вб’є того Білого

Лелегу й з’їсть його серце – над тим

Костомаха не владна! Чи ж безсмертен

я, княже, глаголиш? Безсмертен! Адже і

дітей, і онуків, і правнуків повен двір!

Нащо ж мені з Білим Лелегою змагати&

ся? Долю спокушати! А ти спробуй! Ти

єсмь князь!

Орія. 2003. Картон, олія

На чистім плесі раптом розпустилась
квітка небачена, з пелюстками, що білий
сніг. ЗдолайAквітом – купавою зветься 
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Ледве діждався вечора Купайлівського

володар. По Києву&граду пісні... гуки.

Вогні ярі горять, аж в Периняславі вто&

риться.А князя ніби в гарячу піч замуру&

вали. Все з себе зриваючи, по світлицях

метається. Уже поставив він на моги&

лах високих по стрільцю&чужинцю, на

княжі безумні слова – русичі віджахну&

лися. Уже прорік їм:

– Хто вб’є Білого Лелегу й мені в ту ж

мить домчить, того рідним братом назо&

ву, на Тмутороканьський стіл посаджу!

Ось уже зарум’янився шипшиновою пе&

люсткою східній видокрай. Ось уже... не

витримав князь, скочив на коня: нагаєм,

нагаєм. І в ту ж мить зашуміли небеса й

побачили стрільці&половці білого, мов сніг,

Лелеку, що опускався на заплави приде&

сенні. Й завмерли від дива&дивного.

– Стріляйте! Стріляйте! – зашаленів

князь.

Сіконули стріли повітря ранкові...

низько. Але одна, коленая, таки черкну&

ла груди білосніжні. Бризнула кров на

князя&недолюда, на половців&безвірців.

Й закам’яніли вони в ту ж мить на мо&

гилах високих. А де в траву крапнула –

суницею, ягодою цілющою стала.

Суниця (Fragaria)
Недарма тато вважали суницю ягодою

безсмертя. Адже в ній вітамін молодості

– Є. А скільки тут інших вітамінів, мік#

роелементів, їх, серед дикоростучих

рослин, найбільше в цій цілющій ягоді.

Ось тому не перелічити всіх гідностей

суниці, всіх хвороб, що вона лікує. І яго#

ди, й листя, й квіти застосовуються в

наРОДі при каменях в нирках та жов#

чному міхурі, при недокрів’ї, авітаміно#

зах, захворюваннях сечових шляхів, гі#

пертонії, як чудовий глистогінний засіб.

При хворобах печінки, катарах кишок.

Настій з листочків та стебла – знижує

кров’яний тиск, розширює судини, лі#

кує астму, селезінку. Посилює обмін ре#

човин, виводить з тіла холестерин.

А ягоди чудово заживляють рани, зво#

дять лишаї, екземи. Спочатку рану про#

мивають міцним настоєм деревію. Тоді

жалять навхрест бджолами й наклада#

ють полотнинку з почавленими суниця#

ми. А ран у нас, ран. То там – то там в

фронтовика відкриються. І тоді до Гара#

сима. Ту ллянинку#полотнинку міняють

щодоби. Рана досить таки швидко заго#

юється. Таким чином, але вже без бджіл,

зводяться й екземи. Але при них потріб#

но й споживати суниць вволю.

Оздоровлюються ними – лиш сири#

ми, свіжими. Бо якщо зварити – втрача#

ються майже всі вітаміни, суниця – дуже

тендітна ягода, а отже зникають й ліку#

вальні властивості.

Часті гості в дівчаток#підліток на об#

личчі вугри. А то й чиряки, всілякі піт#

ниці. Тут на поміч прийде суниця. Нак#

ладайте маски на обличчя. За тиждень

все пройде. А шкіра стане рум’яною,

свіжою, ніжною. Хай про це знають

жінки старшого віку – суниця – ягода

молодості.

А скільки неприємностей через ті кля#

ті глисти. Суниця найкращий лікар. Але

перед її ласуванням з’їжте натщесерце

оселедця. А тоді вволю суниць – вийде

навіть солітер.

Цілющим у ягоди безсмертя є й лист,

зібраний під час цвітіння. Особливо він

помічний при нирко#кам’яних та жов#

чокам’яних хворобах.

1 столова ложка подрібненого, пере�
тертого сухого листя на склянку окропу,
злегка кип’ятиться. Це денна частка.

При грипові, з високою температурою,
беруть листя з коренем, або суху ягоду,
квіт липи, квіт дивини скіпетровидної у
співвідношенні 1:1:1. Ложка збору на
склянку окропу. П’ють гарячим. Ковтка�
ми. Під ковдрою, щоб пропотіти.

– Йване, а нам би на зиму чайку роз#

житися! – дзвенять тато косою.

Це знак – визбирувати стебельця з

яручими ягодами, розстеляти в холо#

дочку. За три#чотири дні вони висиха#

ють, перетираються на дрібку. І тоді... за

вікном заметіль, а в нас така духм’янь

по хаті витає, аж не віриться, що там

сніги тріскучі.

Можна й так, а можна й інак. Беруть

ще сюди додають:

лист ожини, лист Иван�чаю�кипрію.

Прихоплюється з ранкового лісу жменя�
дві ягід малинових. Все це перетираєть�
ся, пережмакується, щоб аж сік пусти�
ло, в долонях. Загортається валиком в
полотнинку на 5�6 годин в теплі на гори�
щі, щоб зіпріло, пройшло ферментацію. А
тоді десь опівдні розстилається тонким

шаром під бляшаним, черепичним, добре
провітрюваним дахом. До вечора збір ви�
сохне. Лишається перетерти все на по�
теруху, зсипати в паперовий мішечок. Й
на здоров’я!

Смак неповторний. І користь теж.

Такий чай набагато корисніший цей#

лонських відбірних. Найперше – він

покращує діяльність мозку. Усуває йо#

го закупорки. Чудово знімає втому.

Підвищує працездатність. Дуже ко#

рисний для людей розумової праці.

Тих, хто терпить від фізичних й розу#

мових перевантажень. Воістину чудо#

дійна рослина.

Розстеляю свій дорогоцінний збір під

розлогим, пазуристим шипшиновим

кущем. Він в затінку, тому й цвіте пізніш

своїх побратимів, що на чистопіллі. Тут

шипшина сніжно�біла. Буйні пелюстки

пахнуть тонко, неповторно, немов ран#

ковий свіжий сон. Минулої осені ми

відкопали цю красуню собі на межу. Яка

ж то радість – прийнялася! Хоч ягоди

цілющіші не з неї, а з отієї, що цвіте ро#

жево і чайно пахне навіть листом.

За баби Онисиним городом кущ та#

кенний, що удвадцятьох не обхопиш,

якби колючок не боявся. Колись він був

бабиним. І мала вона, така красива на

карточці, у вишиванці, стрічках, і мужа

й діток. Повикидали клумаки з хати

прямо на сніг, в одних сорочечках. При#

хистили тато, ще молоду, та вже поли#

ново#сиву, з великими печальними, не#

наче ніч, очима, глибокими, різаними

зморшками на обличчі й руках.

Поволеньки в’ється над пригаслим

вогнищем димок. Картопля вже готова.

– Стоїть чернець#молодець по колі#

на в золоті, картузиком хить#хить! Га,

Йване, що це таке? – тато її вигрібають

з жару ломачкою, – та це ж чавунець

на вугаллі!

Що за смакота бараболя з кендюш#

ком. Його заливають в чавуні смаль#

цем, щоб мати на косовицю свіжака.

Так, аж до нової зберігається й ковбаса.

А варення всяке мати заливають роз#

топленим воском. Краще будь#якої ме#

талевої кришки. І хоч тисячу користуй#

ся. Тато запевняють, що так зберігали

різні продукти за Київської держави.

Люблять у нас подивувати гостей. Ну,

серед літа – свіжинки шмат на стола. То

хитра справа. В чавунець накришується

віск та прополіс. Розтоплюється на вогні.

Туди вмочається торбинка. І як узвичай

на Чистий четвер колеться кабанчик... це

традиція – роха колись вважалася свя#

щенною Перуновою твариною – одна

була на все селище, її в цей день кололи,
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на нутрощах гадали, роздавали поселя#

нам, їжа була переважно рослинно#мо#

лочною, що сприяло довголіттю. Отож

свіжий шматок сала кладеться в оту зап#

рополісовану торбинку й підвішується

на гак в дуплі старезної груші. Коли вона

цвіте, здається, сама земля простягає до

небес білу, п’ятиперстну долоню: «Доб#

ридень тобі, РОДе, діду наш!» – щоб

одягти, звінчати на пальця дороге пер#

шозлото місяця. Дупло потім замазува#

лося глиною. Не сало – смакота... свіже,

запашне. Воно дуже корисне до двох

тижнів, бо стимулює діяльність жовчі.

Чавунець той слугує не лише для

торбинки. Бо проварюються, в тій су#

міші бджолиній, й дерев’яні ложки,

мисочки, чашечки. Вони тоді не лише

не пропускають води, а й не тріска#

ють. А як солодко вода п’ється з де#

рев’яної провощеної баклаги. Тато,

для химороди на боці, ги#х таку сміш#

ну дулю вирізали.

Студениця срібними перлами обро#

шує татові засмаглі, у вузлах м’язів, ши#

рокі, вже сиві груди. Вони високо здій#

маються, руки широко розметані. Шип#

шинова пелюстка, мов у нагороду за

многотрудний день, царственно опус#

кається на серце. Й, неначе пелюстка,

тріпоче усмішка на обвітрених вустах.

Про шипшину така висока й така скор#

ботна билиця – дух мені перехоплює.

Колись давно&давно соловей співав зов&

сім інакше, ніж зараз. Ну, немов жайвір

чи стриж. Та якось навесні летів він лу&

гом й побачив Шипшину у всім її цвітінні

буйнім. Кожна пелюстка палахкотіла в

росі, і в кожній росині дорогоцінній палах&

котів світанок. Зачарувався тим дивом

Соловей:

– Я буду тобі співати щодень! – ви&

тьохнув захоплено.

– Навіть коли зосеніє? – зашуміла

скрадливо Шипшина.

– Навіть коли зосеніє! – палко ствер&

див Соловей.

– І навіть коли зазиміе? – безжально

засміялась Шипшина.

– І як зазиміє! – зопалу зронив птах й

злякався своїх слів.

– Так присягалися й Дрізд й Шпак. Але

як схолодніє, лиш сварливі Горобці та Си&

ниці навідуються по мої ягоди.

– Я не Дрізд! Я... я Соловей! Дозволь ме&

ні звити кубельце біля твого серця?!

Та скільки він не шукав його – скрізь бу&

ли лише колюччя.

Недовго пишалася Шипшина своїм кві&

том – облетіли пелюстки й знову вона

стала звичайнісіньким колючим кущем,

який оминали навіть дикі, безстрашні ко&

зи. Та Соловей не помічав цього. Він нат&

хненно співав.

«Та покинь ти ці забави! – вчили його

розуму птахи, – уже ж осінь настає!»

Ні, осені неможна було не помітити –

здавалося, вона навіть лист жене до Не&

бесного Ирію. Соловей раз по раз підій&

мав голівку і його спів переривався: леті&

ти чи не летіти? Холоди лякали його.

Але ж Горобці, але ж Синиці...

Та ось вдарив перший приморозок. Соло�
вей стріпнув крильцями, щоб зігрітися, й

поранився об гострі шипахи. Яра кров

пирснула на завжди бурі ягоди. Й вони

спалахнули сонячним жаром.

– Ой, гляньте, гляньте! Яка я красива!

– захоплено вигукнула Шипшина.

Соловей аж закляк від здивування, а

потім заспівав. Тепер його голос був чис&

тий&чистий, бо й краплі сумніву не ста&

ло в нім – з пораненим крилом птаху

Ирій недосяжний.

Приморозки ставали дужчими й дуж&

чими, перехоплюючи Соловейкове горлеч&

ко безжальними лещатами. Але від цього

його голос лиш чистішав, тоншав.

Лебідь квапився зі всіх крил. Ось&ось Ві�
щий Журавель має просурмити – брама

Ирію зачиняється. І раптом він почув цей

спів. Цвйохкання срібного батіжка розля&

галося далеко навкруж в прозорім, перед&

зимовім повітрі.

– Друже! Чого ти так забарився? Ле&

тімо! – вигукнув Лебідь.

– Ось&ось просурмить Віщий Журавель!

&Я...я не полечу! Я зранився! – понурив

голову Соловей.

– Я понесу тебе на своїм широкім крилі!

– Ні, я повинен лишитись!

– Ти загинеш від стужі!

– Я поклявся!

І Соловей знову заспівав. В морозянім

повітрі його голос звучав тонко й пере&

ливчасто. Нічого прекраснішого до цього

Лебідь ще не чув. Але ж Зимі ця пісня ні

до чого. Це ж Лелі&Весни пісня, її

обов’язково повинна почути Вербиця

край лугу. Ліщина край степу. І Первоц&

віт золотий.

– Я залишаюсь! – вигукнув Лебідь. – Я

вбережу тебе від стужі. Ми принесемо

Весні твою пісню, ми здолаємо морози!

Як не тепло було Соловейку в Лебедя
під крилом, але він щоранку сідав на

заснулу, окриглу Шипшину й співав. О,

як він співав. Мороз люто душив йому

горлечко і воно тремтіло сотнями пере&

ливів, мов срібна сопілочка. Та Шипши�
на спала, їй снився хазяйновитий Кріт,

що дбайливо розпушував лопаточкою

ґрунт під її корінням. А Соловей... хе —

Соловей!

Замерзлою грудкою забивався Соловей
під крило Лебедеві. Але той, хоч і самому

було не солодко, втішав співуна:

– Ми здолаємо Зиму! Ми принесемо

Весні твою неповторну пісню!

Та ось струмок, де знаходив поживу

Лебідь, зовсім закриг. Сніги вже не грали

під місяцем – кололи злими, мертвими

іскрами.

– Ми здолаємо Зиму! Ще трошки, ще!

– шепотів Лебідь – чуючи, як безжаль&

ний мороз відтинає йому лапки, проши&

ває серце тисячами гострих жал. З хо&

лонучого ока викотилась й заграла бур&

штиново на білім пір’ї буйна сльоза, –

Ми здолаємо...

Ранком Соловей ледве виборсався з&під

неживого лебединого крила. Цього разу

його пісня була така розливиста й тонко&

голоса, що її почуло навіть Сонце. Здиво&

ване, воно підступило ближче, вище цього

шипшинового пагорбка... і сніги заплака&

ли, й побігли без огляду. І струмок очис&

тився, й розлився. І лебедине перо теж

розкриглося. Одне, друге, третє, десяте...

й на чистім плесі раптом розпустилась

Соловей. Цвйохкання срібного батіжка
розлягалося далеко навкруг в прозорім
повітрі

Шипшина сніжноAбіла. Буйні пелюстки
пахнуть тонко, неповторно, немов
ранковий свіжий сон. Кожна пелюстка
палахкотить в росі, і в кожній росині
дорогоцінній палахкотить світанок
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квітка небачена, з пелюстками, що білий

сніг. Тепер зветься вона з&поміж людей –

Здолай�квітом – купавою.

«Здолай гори, здолай моря Поверни ме&

не – де матінка моя!» – промовляли дав&

ньоруські волхви, зашиваючи подорож&

ньому, що вирушав в далеку й небезпечну

мандрівку, пелюстки латаття білого
Nymphaea alba в пояс. Та не самі, а ра&

зом з шипшиновими. І якраз навпроти

пупа. Адже довге, гнучке стебло навіює

думку про міцну сув’язь з материнською

домівкою. А шипшину – щоб і на чужині

ятрилось серце за рідним краєм. Ла�
таття біле росло аж на Остерських

заплавах, я в дитинстві тільки його раз

й бачив – далеке, чистонебесне, таєм&

ниче. А шипшина...

Шипшинові пелюстки роняться на сиві

татові груди. Немов хочуть своєю цілю&

щістю погамувати їх завжди невигойний

біль за все живе.

Шипшина (Rosa majalis)
Вона справді має неоціненні цілю#

щі властивості. В її плодах наявні

безцінні вітаміни В2, К, Р, А, вітамін

молодості Є. Цукри, пектини, ду#

бильні речовини. Отака ж її широка й

оздоровлююча дія на тіло. Найперше

відвар з плодів підвищує працездат#

ність, знімає розумову перевтому. Ві#

таміни й мікроелементи її вбивають

мікробів, надають тканинам тіла лю#

дини здатність відновлюватися, замі#

няються неповноцінні тканини –

здоровими, повноцінними. Зміцню#

ють судини, поліпшують функції

кровотворних органів. Загострюють

зір, поліпшують зсідання крові. Під#

вищують опірність всього тіла інфек#

ційним хворобам. Шипшина чудовий

антирадіант. Виводить шкідливі ре#

човини, отрути.

Її вживають при хворобах нирок, се#

чового міхурця, печінки. Особливо вона

помічна, коли непокоять камені, що ут#

ворилися в цих органах, при виразці

шлунку, при гастритах з недостатньою

шлунковою секрецією. При всіх формах

недокрів’я. При грипові, як оздоровлю#

юче й сечогінне. Вона омолоджуючий і

чудовий косметичний засіб.

Але при вживанні ягода потребує

хитринки, її звечора легенько розлупу#

ють, адже в зернятах є жирова олія, ба#

гато аскорбінової кислоти, заливають

перевареною водою. Ранком воду зли#

вають, шипшину заливають новою.

Злегка кип’ятять, настоюють, відцід#

жують, а потім: обидві цілющі води

змішують докупи. Так отримується

найбільш повноцінний настій.

Беруть, як звичайно, 10�15 ягідок на
пів�літри води. Це частка на день.

Природна аскорбінова кислота

шипшини, а її більше, ніж в лимоні,

засвоюється тілом втричі краще, ніж

штучна, не викликаючи аніякісіньких

побічних явищ. Звідси й висока оздо#

ровлююча властивість плодів.

А хто кородиться на нирки, на жов#

чний міхур при нефритах, холециститах:

Берете літр злегка потовчених ягід,
заливаєте медом в темній посудині. В
теплому місці настоюєте 12 днів, й по 5
ягідок тричі на день, ретельно висмок�
туючи.

Й пропускаючи під язика. За місяць

лікування пісок чи дрібне каміння роз#

чиниться. Але після старанно поло#

щуть зуби.

Та ще потужніше при каменях діє ко#

ріння шипшини.

2 столові ложки на 200 мл води.
Кип’ятити 15 хвилин на слабкому вогні.
Відвар пити тричі на день по 1 склянці.
Протягом трьох тижнів. Цей відвар діє
й на великі камені. Тижнева перерва й
повторити.

Шипшина досить успішно лікує ате#

росклероз. Оздоровлює печінку. Але

замість чаю можна пити й спиртову

настоянку.

1 склянку подрібнених сухих плодів змі�
шують з склянками міцної горілки та
склянкою цукру й ставлять з тиждень
на сонце. Потім доливають ще 3 склян�
ки горілки й тримають тиждень на сон�
ці. Потім відціджують й п’ють по 20
грамів двічі на день по їжі.

Медовий настій ягід вживається для

омолодження тіла. А напар пелюсток з

косметичною метою.

При авітамінозах шипшина разом з

горобиною, смородиною — незаміни#

мі. Тут разом збирається ціла аптека ві#

тамінів. Живих, життєтворних, і ніякі

рекламовані зарубіжні ліки не зрівня#

ються з таким чаєм.

– Тату! А чому на Цибулівці, чи Зубов#

ці біле латаття не росте?

— На Цибулівці воно, може, колись й

росло, — зітхають батько, — нищать

його... красиве. А це ж тяжкий гріх. Ад#

же Латаття біле – втілення Білого Ле�
бедя. А він – втілення самого БілоБога�
РОДа на землі, древні лічці величали

цю рослину РОДія. Вирвати цю росли#

ну – одинаково, що осквернити Твор#

ця. Колись волхви за таке божевілля

присуд робили страшний – відлучали з

громади, таврували чоло й виганяли в

Дикий степ... на вірну погибель. Кожна

Рослина оберігалася РОДовим спо#

конвічним правом. Кожна жива Істота

– навіть равлик малий, він то посланий

Пеком за нашими ділами назирати, бу#

ла визначенням того чи іншого прадав#

нього божества. Від якого залежало

життя людини. Врожай. Потомство.

Лиш несповна розуму міг замахнутися

на Дуб. Чи на Лебедя! Хто ж з Богом

ризикне помірятися силою? Святі Зап#

лави, Святі Діброви. Нема#а! – тато

підхоплюються, – пустота! – широким

жестом обводять довкілля. Те, що вол#

хви берегли тисячоліттями, примножу#

вали, дбали – винищилось. І замість

любові до всього цього, вчили кланя#

тись: то грекам, то моголам, то Москві

помоголеній: «Давай, Ванька! Бога нєт!

Вмєсто Бога сільсовєт!» Ось що вони

нам принесли! Чого ж дивуватися, що

ріки обміліли, криниці висохли. То ду#

ші наші обміліли й висохли! Схамени#

ся! То не дерево ти рубаєш – то ти своє

коріння нищиш. Під свій рід лихо пус#

каєш... огуриться на тебе – не знати#

меш й звідки. Я тобі колись про горох

билицю розказував... Чи втямив її? –

батько пильно дивиться мені в очі.
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Латаття біле чисто небесне, таємниче,
втілення Білого Лебедя, а він – втілення
самого БілоБогаAРОДа

Шипшина. Ягоди спалахнули сонячним
жаром
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Задумав раз князь спорядити послів у

далекий Царград. Та на такім човні, щоб й

греки здивувались: по сотні гребців збіччя.

Послав теслярів&молодців дуба&велета

шукати. Довго їх не було. А таки знайшли.

Стоїть на Дніпровій кручі, може тисячу,

може й більше літ, небо підпираючи.

– Як це зрубати?! – вжахнулись посе&

ляни, – та це що батечка рідного живцем

поховати! Як рік недорідний, як рік непо&

гідний – він же нам жолуді на хліб дає, від

голоду милує.

Послав тоді князь дружину бойову. Ті до

волхвів... так, мовляв, і так...

– Ну, що ж, – кажуть ті, – якщо князь

не боїться Перунового древа зачіпати, ми

не вборонимо – хай сам рубає!

Розгнівився князь, а що робити – не зна.

Купці&греки нарадили.

– Хоч і могуч ваш Бог, але грошики мо&

гутніші! Знайдеться такий чоловік, що

знає їм лік!

Й спохитився один плюгавець на злото

княже.

– Я його, – хвалиться, – добге зготую!

Обкорую, ще й ти княжі паати по Славу&

ті пгивеслую!

Ось вибрав він такий день, що всі в полі,

на роздоллі – Ярила славлять, яру пшени&

ченьку сіють, й мов той тать&злодій при

дубові став. Раз загнав сокиру в могутній

стовбур, удруге. Глянув опасливо на небо:

ані хмаринки. «Мабіть, або Пегун грімає,

або його й зовсім немає!» – засміявся щер&

бозубо й заходився рубати, велета підсі&

кати. Тільки не завважив, що з крони ви&

сокої змайнув Лелека – віщий птах та й у

височінь стрімко полинув.

Довго сік плюгавець тіло могутнє, а

таки підсік. Гунув обзем дуб, аж світ

здригнувся. Обітер піт з чола жадібний

на гроші та й удруге не завважив, що

синичка жалібно, мов на мороз, цвінь&

кає, а заходився гілля відсікати, щоб

зіпхнути стовбур просто з кручі у воду.

Та й утретє не завважив, що жайво&

ронки поховалися, вороння в купи позби&

валося. Тільки відсік вершину могут&

нюю, як упала йому крапля на руку пра&

вую, а друга,– на тім’я голеє, а третя

– зливою, непроглядною, холоднючою

світ закрила вмить. Він тоді під колоду

грубезную від дощу ховатися. А земля

мокне, слизне од води бурхливої... Як

ковзнеться дуб з кручі – не встиг жа&

дібний на гроші й відскочити...

А дощ у град перейшов. Забіліла земля

зеленая. Поховалися птахи, полякалися

звірі, посмутніли люди. Почали вони Бога

просити. Бога благати – змилуватися

над краєм безневинним. А небо лиш хмари

сірі супить, градом білим сікучи.

Тільки одне дівчатко&цвіріньчатко не

злякалось. В постолиці вбралося: коли ще

таке трапиться, посковзатися, як весна

зелена буяє? Розмайнуло рученята, а гра&

динка&крижинка йому в долоню й упала.

– Ой,так вона ж замерзла! Ой, так во&

на ж закригла, бідненька! – та давай ту

крижинку&круглинку в долонях відхукува&

ти, до серденька тулити.

Розчулився Громовержець. Усміхнувся

Перун&сивовус до тої хатини, до тої ди&

тини, до краю безвинного, йому любого.

Торкнув сонячним промінчиком градин&

ку. Була вона холодною крижиною, а

вмить стала – горошиною. І від дитячої

щирості, від тепла в долоньках парос&

точок проклюнувся зелений&зелений.

Це билиця – застереження. Вона мо#

вить про появу гороху#хліба що замінив

жолудя, але й застерігає: ніякий гріх не

лишається безкарний.

Від молодого гороху, здається, смачні#

ших ласощів немає на світі... цілісінький

би день хрумав соковиті стручки, ще б не

хотілося, уже вповні, і рясно#рясно. Як

доспіє – ніщо нас не ляка. Ні батьківські

погрози, ні придурастий об’їздчик, він з

тих Ваньок – для яких Бога нєт! Ласуємо

ним цілісіньке літо, аж до стиглості. Це і

наше геройство, і наша пожива.

Горох – дуже давня культура, її знахо#

дять в житлах первісних людей. Й зер#

нами, й невеличкими хлібинятками.

Пам’ятаєте оту приказку: «За князя Го#

роха, коли землі було трохи!» Тобто ду#

же й дуже давно. А тоді й, справді, землі

було трохи. Кожен її клаптик люди від#

войовували в непрохідних лісів#дебрів.

За що ж шанували горох наші пред#

ки? Й так любимо ми, українці. Та це ж

справжнісінький витязь в зеленій со#

рочечці. Своєрідна полівітамінна таб#

летка. В цій смарагдовій намистинці є

вітаміни: С, А, В1, В2, В6, PP. Останні

два заслуговують на особливу увагу –

адже вони запобігають накопиченню в

тілі радіоактивних відламків. В горосі є

солі: натрію, калію, фосфору, заліза.

Залізо кровоочисний і кровотворний

елемент, що особливо потрібен для

розвитку дитячого тіла.

Горох з свининою був улюбленою ко#

зацькою стравою. Це і їжа, і ліки вод#

ночас. Він знижує вміст цукру в крові

при діабеті. Хворим бажано споживати

не лише стручки, а й молоде листя, не

чекаючи, поки він підстигне. В сала#

тах, присмачений, він апетитний. А

відвар стручків з горохом заразом доб#

ре розчиняє каміння в нирках.

Ну, а якщо нариває чиряк. І є під ру#

ками горох – потовчіть, замісіть на

Споринья. Картон, олія 

Горох цвіте
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кисляку тісто – прикладіть до тої ка#

пості: біль одразу ж стихне, й гній за

ніч вийде.

Горохова сестра – квасоля – необхід#

ний дієтичний продукт при гастритах з

пониженою кислотністю, порушенні

серцевої діяльності, відкладенні солей.

Чай з лушпиння жовтих сортів корис#

ний при хворобах нирок й сечових ка#

налів. При каменях й піску. При атерос#

клерозі, ревматизмові, подагрі.

Вона корисна при запаленні підшлун#

кової залози, при захворюванні коро#

нарних судин. А білі сорти лушпиння

гасять підвищений тиск. При всіх наве#

дених захворюваннях береться:

20 г сухих подрібнених стручків на і

літр води. Кип’ятять до 30 хвилин. Нас#

тоюють в духовці до 4 годин. Знову злег#

ка кип’ятять. Вживають по півсклянки

3#4 рази на день.

Білок же і в квасолі, і в горохові незамін#

ний. Він засвоюється краще, ніж м’ясо.

Я таки досмикав тата піти по горох.

Він аж під самою Цибулівкою – довгас#

тим, неначе чобіт, глибоким озером.

Повну торбу, з оглядом на всі боки, нас#

кубли. Хрумаємо всю дорогу. Сміємося.

Сьогодні ми рано вертаємо – кошене

склали в ожереди чоласті.

Й матері несемо пригорщ, а бабі Они#

сі... Онисі – заячої крівці. Як заварити

цю рослину круто – чай стає, мов і

справді кров. Це звіробій. Hypericum per�
foratium. «Як не можна хліба спекти без

води – так без звіробою вирятуватися з

біди!» – кажуть тато про цю рослину.

Він застосовується в дуже багатьох

зборах. Біс вигадав людині хвороби,

тоді Бог посіяв цілющі зілля. Й одне з

перших – заячу крівцю. Найперший з

дитинства рецепт саме звіробійний.

Часто матінки прибігали: дитя в пос#

тіль вцюркується.

2 частини щойно розквітлого звіро�
бою, 1 частина насіння парила. 2 столо�
ві ложки на півлітра води. Кип’ятити 3
хвилини. Пити тричі по склянці в день.
Малим дітям зменшують частку май�
же наполовину.

Його вживають при жовтяниці, при

гострому й хронічному запаленні ни#

рок, як сечогінний, відхаркуючий засіб.

При хворобах печінки й жовчних каме#

нях, при гастритах з підвищеною кис#

лотністю, проносах, кровотечах, розладі

діяльності нервової мережі, безсонні,

при перевтомі розумовою працею.

1 столова ложка квіток звіробою, дере�
вію й кореня дягелю лікарського в рівних
частках залити склянкою окропу. П’ють
на ніч, за півгодини перед сном.

Досить швидко зникає важкість голо#

ви, перевтома, надходить гарний сон.

Щодо терапевтичної сили заячу крів#

цю можна порівняти хіба що з суницею.

Але сунична пора триває 3#4 тижні. А

звіробій і свіжий, і сушений завжди доб#

ре діючий.

Я особисто завдячую йому як проти#

отруйній рослині. Що знезаражує шлу#

нок при блюванні, нудотах. Круто зава#

рити й випити якомога більше, очисти#

ти шлунок й знову випити.

Але, зауважу, захоплюватися ним не

варто. Тим паче робити панацеєю від

всіх хвороб. Хоч і кажуть: він від 99 до#

помога недуг, при частому вживанні,

завищених частках, бо він дуже силь#

ний, може зашкодити, особливо чоло#

вікам. Як, зрештою, й більшість лікар#

ських рослин.

Несу його запашний снопик – хай уже

бабі Онисі радість буде. А мені радість

несказанна... увечері. Сіно вже тато до#

мовились везти додому. Всі дива світу не

проміняю на цю блаженну мить. Хто

спізнав це щастя – розуміють мене.

Вечоріє... І не віз, а, мов човен, пливе

в повені тиші. Благодатної... тремкої.

Коні ступають по морогах м’яко, нечут#

но, мов боячись розполохати спокій, що

ніжно з пасмами вільглого туману спа#

дає на землю. Захід ще пашить дотліва#

ючим мерехтінням грані, а схід уже ви#

холов давно — синіє глибоко, врочисто,

невидимою рукою розсіваючи по небу

дрібні зірчата. А південь ген#ген спала#

хує житницями – на врожай.

Я лежу навзнак в пахкім, з воріжких

трав, сіні – неначе пливу, широко розки#

нувши руки у вечірньому, колихковому

літеплі... вище, вище. Зорі з кожною

миттю ясніють, ніби їх вітерець роздму#

хує. Така божественна миротворність –

гукни... луна котитиметься аж на край

світу. Зненацька перепел цьомкнув тишу.
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Як не можна хліба спекти без води, A так
без звіробою вирятуватися з біди

Червона троянда під моїми вікнами

Квасоля A горохова сестра
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Дзвінко – зовсім не по земному. И нена#

че розчинив оту незбагненну, бездонну

криницю з роями смарагдових зірок. І

голос неосяжний звідти зринув, пульсу#

ючи й переливаючись павиним пером:

Я і в росі чистій на камені Польовім!
Я і в блискавці Ярій – на небі грозовім!
Ти ж мій перепел голосистий
В житнищах моїх безкраїх!
Схоплююсь! По тілу хвилями котять#

ся зашпори... солодкі, щемкі. Це я –

перепел голосистий в житнищах Бого#

вих безкраїх! Серце переповнюється

радісним острахом. Хлюпається він,

мов прозорий кришталь, через вінця.

Аж ось коли Симурвл, ніким не звіда#

ний, зронив мені золоте перо! І враз

гречки запахли розлогіше медами, ро#

сою, храмовою свіжістю. Й паморочно

тонким обавом задухм’яніли полини.

Й подорожники возрадувались – зорі

їм на тремтячі долоні подали дорого#

цінну милостиню.

Але цю польову вільготність якось

непомітно передужує дух свіжоспече#

ного хліба, молока, худоби... впливає#

мо в село. Воно пахне втомою й сві#

жістю криниць. Воно пахне солодким

димом самосаду й ще солодшим трун#

ком дівочих кіс, купаних в любистках,

чебрецях, материнках і їх малиново#

солодким сміхом. Воно... воно мі#

ниться рідним духом пасіки, грушок#

мушкаток, свіжополиваних чорноб#

ривців... домівка.

– А що, Насте, хай спить наш коза#

чок?! Мо, йому за пазуху зорі щастя на#

сиплять?! – тихо воркують тато. – Зав#

тра будемо з сіном морохонитись, бо

гречки розбуялись, може на дощ?!

Брязкають ланці, гупають обзем хо#

мути. Коні щось хрумають. Мабіть, та#

то їм по шкоринці винесли – за труди.

Я їх теж сьогодні цукринками почасту#

вав... припас. Які в них губи оксамито#

во#гладенькі?! – пестив би й пестив!

Коні тихо хоркають, мов сон мені на#

віваючи. А може вони щось#то гово#

рять між собою? Та говорять же! Я на#

шорошую вуха.

– Гм#гу, а щирий хлопець в господаря

цього!

Ой! Так це ж вони про мене! Світ враз,

неначе перевертається догори дном...

коні говорять!

– А давно я не хрумав цукринок! Він

такий ласкавий! Якби я його був, в один

би миг на Запоріжжя долетів! Я його з

будь#якої б каторги визволив!

– Немає тепер Запоріжжя! – відгукує

тихо старий з сивою гривою кінь. – Те#

пер немає: ні вільних людей, ні вільних

коней! Це ж добре, що ми на буряко#

пункті! Вволю й сіно, й меляс. А в кол#

госпі худобу мерзлою соломою г#г#году#

ють. А це ж г#г#г#ріх так збиткуватися!

– Ге#ге ж! – заіржав тихенько моло#

дий. – А чого ж Волос не заступиться?!

– А де ти бачив у конюшні вивернутий

старий кожух? То ж там Волоса й немає!

– озивається сивогривець. – Він, щоб

ти знав, Переплутів брат. Чуєш, як роса

з неба голосно падає? Ніч же сьогодні

Переплутова. Хто сьогодні до схід сонця

роси нап’ється – той на весь вік здо#

ров’я набереться!

– А ти його бачив коли#небудь?!

– Аякже, коли я був лошам, він ме#

ні вдев’ятеро гриву заплітав. Він кож#

ну рослину береже! Снаги їй дає, що#

ранку вмиває! А сам у хмелю живе. То#

го#то хміль й не можна задарма турбу#

вати. Хто його куштує: від того вже не

буде ні лошати, ні теляти, ні навіть

дитяти! В цю ніч належить під хміль

класти паляничку!

– Ось якби господар поклав... ми б

схрумали!

– Покладе! Бо він шанує віру стару!

Того йому й щастить. Бач, він уже сам

старий, дід#дідом, а хлоп’я в них на мо#

їй пам’яті знайшлося! Недавно!

– А нас теж Переплут оберігає?!

– І Преплут, і Волос! їх треба шанува#

ти – то вони й віддячать! А як ні... ого#

го#го!

– О! Слухай! Я чув, як колись один па#

січник з старого діда хотів позбиткувати#

ся. Кожуха перевернув, за вербою став,

ну, думає, дай я його налякаю, щоб не

плутався увечері. Як вискоче, як рикне.

А то зовсім не дід був – а Волос! А може

й сам РОД! Як махнув він на того чолові#

ка рукою, так той ураз у ведмедя кошла#

того й перекинувся. Злякався чоловік –

давай з себе кожуха здирати, а він до тіла

приріс. Кинувся тоді діда просити, щоб

змилостивився, а з г#г#г#орла лиш рик

один страшний! Так він й досі десь біля

бджіл диких бродить. А як побачить де

Миски у моїй світлиці

Вечоріє… І не віз, а мов човен, пливе в повені тиші. Благодатної, тремкої
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дідуся, на землю впаде: просить, благає –

аби знову йому людиною стати.

– Так щоб ти знав, – глухо проіржав

сивогривець, O – й серед коней такі є!

– А г#г#г#геть! Ми ж завжди служили

людині вірою й правдою!

– Люди старіють – то сивіють, а ко#

ні ж ні!

– Та ні!

– Ге#ге, – якось сумно проіржав старий

кінь, – а чого ж я вороний, а грива — си#

ва? Ось бач! Це мені говорив мій дід, а

йому – його, а йому... словом, дуже дав#

но воно лучилося. Був один немилосер#

дний парубок. Ні себе не жалів, ні хто під

руку потрапляв. Якось поїхав він в ліс по

дрова. Та стільки навагував: парокінь не

візьме, а він свого гнідого поганяє, ребра

ламає! Коли це г#г#глип – проти нього

дідусь стоїть, головою осудливо похитує.

Як зарепетує парубок люто:

– Ану ступай собі, порохнявище ста#

ра, бо загнуздаю на пристяжного! – хо#

тів замахнутися ломакою та підсков#

знувся на грузькій дорозі.

А дідусь – хап його за чуба... сіпонувся

той з рук... конем г#г#гнідим здибився.

Забасував, заіржав жалібно. Та дідок не

зважає... коника змученого з воза вип#

рягає. Погладив його по г#гриві — той

так людиною й став.

– Ого#го! – зітхнув сивогривець.

– Отак – то в роду моїм повелося че#

рез парубка нерозумного. И били нас, й

шкуру живцем лупили!

– А хіба немає слова такого одворот#

ного, щоб ти знову, хоч на старості літ,

людиною став?

– Та є! Але ж перевелися тепер такі ві#

щуни: щоб і звіра в полі, і рибу в морі

розуміли. А все ж так просто... треба

тільки тричі...

Я весь перетворився на слух... й тут на

всю шир розчиняються сінешні двері.

– Охо#хо#хох. І – тато стають на поро#

зі. Широко розводять руки. – А дай, Бо#

же, світові всього, що наймиліше, всьо#

го, що найлюбіше! – кланяються до

ледь порожевілого сходу. 

Ет! Завжди тата виносить, коли не

треба! Це ж ... Як же я тепер того коня

запитаю, що тричі робити, щоб він зно#

ву в чоловіка перекинувся? Та хіба б

лиш для нього це слово було? А цап

Микита?! Стали вони б тепер правед#

никами з#понад праведників. А я вол#

хвом, з#понад волхвів! І навіть без Бусо#

вої чарівної книги. Ну, треба ж, завжди

того тата з своїм Охом. А куди це вони?

Ще й на світ не благословляється! Так

сьогодні ж Переплутів день! Прадавній

день травників. Сьогодні всі відунки й

відуни збирають зілля по першій ро#

сі.Тоді в них сила надзвичайна. Особли#

во в дзендзівері. Цьому таємничому зіл#

лі, якого навіть батько мені не показу#

ють. Так як переступень руки пече – так

дзендзівер очі випікає, якщо не сказать

заповітного слова. А яке це слово – зна#

ють зі ста тисяч, може, один чоловік. І,

безперечно, це мої батько.

У цей день оту нашу прабабу Богівну

компанійки вбирали по#особливому: в

червоні чоботи на срібних підківках,

червону хустку кров’ю півня червоно#

го побризкану й червону юпку – такий

жупанець, й вибирали відьмою над

відьмами. Бо знала вона все на світі.

Мабуть й літала. Як ота, що двох мит#

ників провчила.

Були такі колись – розказували тато.

Купляють коня, що вже ні гриви, ні

хвоста. Один продає, а другий прихова#

ється збоку та й ірже завзято. Так вони

не одного господаря дурили, з ярмарку

на ярмарок мандруючи, та нібито робо#

ти шукаючи. Аж якось на стару госпо#

диню добре вбрану натрапляють.

– А чи не бажаєте, молодці, до мене на

услуженіє стати? Та роботи небагато.

Вдень будете спати, а вночі по&конячи

ржати, щоб люди думали, що я завела

добрий табун! Рік така робота. Можна й

на більше, коли велика охота.

Найнялись вони. Вволю поїли, вволю

поспали. Радіють: ось так дурна баба.

Коли це, як смеркати почало, манить во&

на одного з них за двері. Узяла за руку та

так ніжно гладить:

– Хорошенький мій. Вороненький мій!

Парубок аж сторопів:

– Бабо! Та з вас вже порохня сиплеться,

що ви надумали?!

– Що надумала, те й буде! – суворо від&

казує господиня. – найнявся на службу,

так заіржи!

Не встиг він зуби розціпити, як в коня

перекинувся, Стара на нього та попід бо&

ки, та попід хмари. Рік їх ганяла. На все

життя відбила охоту людей дурити!

Тоді моя прабабуся Богівна своїх то#

варишок на всі чотири боки села від#

правляла. Там гай, там піски, там боло#

то, там озеро — і всюди різні трави

ростуть. А сама, як на Великдень, хату

прибирала. До схід сонця з непочатих

криниць воду брала. Чистим жаром

вогонь розводила. День#денно те зілля

варила. А ввечері баби ним умивалися,

приказуючи (тато підчули):

В дзендзівері руки мию. 
В дзендзівері – парю!
Дай, Боже, тому сили — 
кого ним одарю!
Отой навар#зілля вважався чудодій#

ним. Будь#яку хворобу ним можна було

вилікувати. Будь#якого хлопця чи дів#

чину приворожити.

Тато уже не варять. Він був на війні,

коли бабуся Богу душу віддали в шіс#

тнадцятому році. Тато зілля сушать,

труть, у відірвані рукави старих сорочок

пташать.

Якби вони отак листочок до листочка

записували все... колись таки писалося,

але потім очі померхли, зараз я їх очі –

уже б давно була Бусова книга. Може б

не така мудра. Але помічна й правдива.

Й, звичайно ж, весела! Я ось спробую

нагнути до цього батька. А якщо відні#

куватиметься... сам... сам напишу! Мені

аж дух перехоплює від такого рішення.

– Дай мені, Боже, всемогутній Сваро#

же... а чого? Ну, того, що всім даєш, тим,

хто книги для людей пишуть! – я ти#

хенько сміюся.

Тіло в одну мить робиться легке, наче

кульбабовий пух на свіжому, вітрі. Дмух#

нув... і я вже лечу#вище, вище! Ой! Хоч

би головою зорю не вчепити. А їх усе

меншає й меншає. Тонуть в рожевій ріці

світання. Світ внизу широкий, неосяж#

ний. Хата наша, як маківочка. Озерця

зблискують довкіл села дзеркалами. А

Сейм, неначе срібний із золотими пере#

ливами пояс оперізує всю Батуринщину.

А раз на рік, – казали тато, – він стає

кривавим. В той пізньоосінній страш#

ний день, коли москалі вирізали 12 тисяч

малят в гетьманській столиці. На трон

царя Ірода хоч гіпотетично зазіхали. А в

чому були винні українські дітлахи. Та в

тому, що вони діти козачі! О велемудра

Іудеє, чи ж зрівнятися тобі з муками сто#

терзаної Вкраїни? З її четвертованими,

погакованими, посоловеччиними про#

роками? І в отому окровавленому Сеймі,

розіп’яті на хрестах пливли конаючі ко#

заки, щоб аж до самого Запоріжжя! «Что#

би нєповадно било вольніцу подимать!»

Он гетьманський палац. Ще спить,

вкутуючись в пелюшкання рожевого ту#

ману. А дівчата... русалоньки вийшли з

розчинених навстіж дверей голісінькі й

спускаються вервечкою з крутосхилу по

мармульових східцях до води. Йдуть й

ніяк не дійдуть... й день й два. Мармуль

благородний італійський ожив на мить.

А біля їх ніг сидить в глибокій задумі чо#

ловік. І біла куделя перуки лежить по#

р
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ряд. Останній гетьман, Україно, твій –

Кирило Розум. Праворуч палацу#кан#

целярії, отут на схилах, мав би постати

університет, красень в кресленнях, а лі#

воруч — консерваторія краща, ніж сама

та La Skalla.

Ласкала#ласкала нас Доленька та й

відвернулась. Не постала горда, мов

Рим, столиця на крутосхилах присей#

мівських. «Град о дванадцяти манухвак#

тур й шіснадцяти храмів Божих» – був

стертий з лиця землі. Ото лише й ли#

шився гетьманський палац, кажанами

та лісом бур’янів славен. «А онукам, їм

байдуже...!»

– А гетьман дома! – весело гукають та#

то якомусь шелепатому дядьку, що зди#

вовано#телячими очима проводжає нас.

Кажани шугають над головами... пус#

тка. Під ногами хрумотять биті кахлі.

Ось! – козацька рука стискає гаківни#

цю. Обтираю пил й ховаю, мов неска#

занну дорогоцінність в кишеню. А по

стінах розписи. Батькове обличчя жма#

кається. Губи тремтять.

– Раби! Підніжки! Грязь Москви! Ох!

– вигукують вони з таким болем, що

мене аж жалить.

Забилися аж сюди мені палац пока#

зати, а воно – серце собі порвати, ви#

явилося.

Розписи не з віків, не з козацьких ча#

сів... вчорашні. «Здєсь был Вася, Коля,

Валера!». «Идиоты, поняли вы!». «А я

всех вас в...». «Танцевал бы, не умею,

любил бы девок, не стоит!». Ось воно,

вєлікоє чорноязичіє, окупаційне, хам#

ське, що в’їлося в наше тіло, наче кале#

ний отруйний пил.

Багато цих «графіті», не злічити стіно#

пису нашого глупства.

Хто не відає вчорашнього дня – той не
матиме й завтрашнього.

Гетьман сидить непорушно. Я хочу

крикнути йому, бо знаю майбутнє.

Щоб підіймав військо проти... аж тут

півень як загорлає.

І як він, гемон, злетів сюди прямо в уз#

голів’я? Смородиною чорного ока в золо#

тім обідочку зацікавлено роззирає мене.

– А киш ти!

Ранок уже вповні. Палахкотять рося#

ні ружі мислимими й немислимими ко#

льорами, бо сьогодні Переплута день. А

мак, по всьому городу, так з сонцем пе#

регукується, аж небу жарко. Де ж мож#

на ще вволю роси напитися – ряхтить у

його великих, мов долоні, пелюстках.

Спочатку РОД створив юнака. Й дав

йому сопілку до рук. І звелів, щоб кожну

пташину своєму голосу навчив: солов’я

по&солов’їному, одуда по&одудиному, а

журавля: і журно, і радісно скрикувати.

Помилувався РОД юнаком – такий

вродливий та усміхнений, що ясен ранок.

Навіть струмок завмирав – як той про&

ходив освіжити своє тіло розпашіле. По&

милувався, полюбувався та й далі гончар&

не коло пустив, хоч уже й ніч залягала. І

вийшла з&під його рук юнка – гарна, мов

місячна ніч. І дав їй РОД решето до рук:

трави&мурави розсівати, кожній билині

ім’я давати, чарами сповнювати.

Додільно дівча свою справу робило. Та

лиш розвиднятися починало – лякалося, в

дебрі темні ховалося. А юнак ночі стра&

хався. Так вони один одного довго й не ба&

чили. Та якось вранці дівчина такий ча&

рівний солов’їний щебіт почула, що мов

заворожена пішла на той гук. А воно не

соловей – юнак зорі ранкової ясніший. За&

було дівча про свої страхи, виступає з бо&

ру темного, чоло радісно квітами увивши,

долу коси чорнії розпустивши.

Як угледів її хлопець, як кинеться тіка&

ти... Сонце ясне прикликати, щоб швид&

ше встало, ранковий туман розігнало. А

дівчина й собі, не знаючи чого, переполо&

шилася, назад в дебрі темні забилася. Від&

дихалась... нагнулася до водиці. Та чомусь

вона, студеная, їй не п’ється. Вона до яго&

ди, до малини – не смакується. Все дов&

круж юнака її думка, мов бджілка&дов&

круж квітки в’ється медової. І так їй бо&

лісно: «Ну, чого він утік?!» і так їй плачно,

що травиця росою вечірньою криється, з

нею сумуючи. А ранкова ще більше.

Думала дівчина, гадала й намислила

коси в причар&зіллі викупати, до юнака

підступити... отоді він вже... Але як до

нього відступитися? Він тепер бору

темного страхається, до сорока тріску&

чого прислухається, чи часом ніхто не

підкрадається.

Розгнівалась тоді дівчина: треба його

забути, забути! Собі боляче зробити!

Собі терниною долоню пробити! Та як

махне рукою з розгону об кущ колючий –

так кров й бризнула. Давай вона «вавка&

ти», давай вона рукою тріпати – бо&

лить її долоня бідненька, а серденьку ще

болючіш: «Чого ж це він од неї втікає?!»

Пішла плачучи, на Долю нарікаючи.

Й не відало дівча, що до схід Сонця;

там, біля тернини, квіти небачені ви&

росли, пелюстками схожі на долоньку

скривавлену.

Вийшов хлопець на луки з перепелом&

бистрокрильцем запідпадьомкати та й

закляк, мов укопаний, квітом небаченим

заворожений, на долоньку скривавлену

пелюстками схожим. Як вітер дмухне –

так вони й затріпочуть, ніби юнакові

щось сказати хочуть. Підсів той навпо&

чіпки зачудований, про перепела забувши.

Підніс сопілку до вуст: то по&солов’їному

витьохне, то по&голубиному заворкоче, а

то й зовсім по&журавлиному та так

журно, аж сльозою око каламутиться, бо

той цвіт дуже швиденько озем рониться.

Уже й Сонечко долу похилилося, а він

усе тим дивом милується, до серця тен&

дітні пелюсточки пригортає. Незчувся,

коли й заснув. Отоді дівчина й вийшла з

переліска. Біля нього присіла. Косами

своїми, купаними в чар�зіллі, накрила

та й сама поруч лягла.

Й стали вони звідтоді нерозлучними. А

незабаром у них й колисонька на калині

загойдалася.

Ой! Скільки в нас через той мак кло#

потів. Тільки він булави свої наллє:

лиш зиркну в той бік – так мати: «Іва#

не! Хоч одну головку зірвеш... довго

свою голову чухатимеш! І спину зара#

зом!» – погрожують хвистючою лози#

ною. А такий закон чомусь у приРОДи

є: як лозина хвиськається, то завжди

на бідну мою срачину.

– Та не рвав я, не рвав! – мій ображе#

ний вереск аж на десятім кутку чути.

– То я, Настечко! — винувато відсту#

пають подалі лозини тато.

– Мене лихий попутав! Щось у Щи#

гіля коліна, аж шипахи понаганяло, я

вже й те, я вже й бджоли – не помага.

То я головок зелених накришив й нас#

тояв на горілці. Біга, бачила ж, дід, як

самокатка!

Настоянка нестиглих макових голо#

вок на міцній горілці, метод аплікації,

знімає подагричні, ревматичні, ради#

кулітні болі. Навіть сильні... дія морфі#

ну. И лікувальний наслідок таких

прикладань дуже високий. Настояні

головки, можна й лист, прибинтовують

Уже й Сонечко долу похилилося. Там
квіти небачені виросли, пелюстками
схожі на долоньку скривавлену
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й до вражених солями суглобів, перед

цим провівши бджоло#терапію. Ліку#

вання тривале, але з успіхом. Укуси

бджіл потрібно щодень збільшувати на

одну. До семи й назад. Ходити, утеплю#

ючи хворі місця. Воно ще більш підси#

люється, коли пити татів березово#чеб#

рецево#бузиняний чай.

Маку в нас цілий город. І білий, і

синій, і червоний. А ще на межах –

ружоцвіт.

– Ой, Насте, – заздрять сусідки, – у

вас хата буцім наречена багата на весіллі!

Як почистять усі головки: лантух ма#

ку. Солодкого, поживного. Коржі, пи#

роги, товча, кутя. А олія... пахуча й

смачна до несказанності, її в насінні

більше, аніж в соняшникові – 44 про#

центи. Дуже багато магнію. Вона лікує

гастрит, виразки шлунку й дванадця#

типалої кишки. Стимулює роботу сер#

ця. Робить сон здоровим й міцним. Ці#

лий піст ми ласуємо нею, з гречаника#

ми. Ото вже оздоровлення, так оздо#

ровлення. Отак й треба харчуватися:

їжа – ліки, ліки – їжа! А ще засмачує#

мо нею тертий червоний буряк, пере#

мішаний з морквою, яблуками, кали#

ною, м’ятою в цукрі малиною. Запива#

ємо чаєм. Знаменитим, татовим, су#

ничним. Хіба тебе якась хвороба тоді

візьме? А ситість яка, а сила!

Якщо дитя погано спить: потовчіть

ложку маку й дайте. Животиком коро#

диться – допоможе теж він. А як голівка

болить – в пелюстках миють.

Але з лікувальною метою збирають

пелюстки не городнього, а дикого маку�
скачку. Papaver rhoeas, від якого відьми,

як шиш від ладану – скачуть геть. Зде#

більш вони вживаються як найкращий

відхаркуючий засіб. Або самі зварені на

меду. Або в зборі з іншими рослинами.

Пелюстки маку, квіти бузини чорної,
квіти липи, квіти коров’яку, квіти ружі,
квіти чи лист підбілу, квіти гречки, кві�
ти медунки. Порівну. Чотири столові
ложки суміші заливають літром окропу,
парять в печі чи духовці цілу ніч, а тоді

п’ють по 50 г щогодини. Але не більше 6�7
разів на день.

Це при сильному кашлі з температу#

рою відхаркуватися почне відразу ж

Впаде той жар, появиться сон. 

Мак вживають при гіпертонічній

хворобі, астмі, недугах печінки, нирок,

холециститі, надмірній збудливості. А

при лишаях все його стебло варять й

купаються.

Роси, й справді, назбиралося, мов у

долонях. Нагинаю чашу... тремтливу, бі#

лу, неначе сніг неторканий.

– А чого це ти вже до мачку прики#

пів?!

Я хить – назад. На стежці стоять баба

Онися з добрим жмутом полину в руках

вузлуватих.

– Хотів роси напитися... тут її. Сьо#

годні ж Переплут... у хмелю.., – збивис#

то пояснюю.

– Це тобі вже батько наторочив про

Переплута? Сам переплутаний, – баба

гнівно тупає сухорлявою ногою, – й ди#

тину переплутує! Сьогодні Симона Зе#

лота день! Святий такий був! Він усяке

зело благословляє! Силу йому цілющу

дає. То лише відьмаки в Переплута#не#

чистивця вірять!

Я хочу заперечити, що зелом опіку#

ється в християн Пантелеймон#ціли#

тель, він аж дев’ятого серпня, коли вже

з трав ніякої користі немає, бо вони або

скошені, або давно пожухли. А коріння

ще копати рано. Але хіба бабі скажеш

яке слово, та ще вона сьогодні в гніві на

тата. А Зелот – до зілля приший#прис#

тьобай... слова так збіглися!

– Що ти верзеш?! Який у хмелю Пе#

реплут?! Хміль колись парубком був. Та#

кий оце кручений, як і ти. Ні батька, ні

матері не слухав. То Бог його й покарав!

Мала колись бідна вдова сина. Та так

його пестила, так милувала свого один&

ця, що люд дивувався. Сама не з’їсть,

сама не зіп’є йому дає. Ось й виріс він,

що дуб зелененький. Брови в розмай,

плечі в розгай... чорночубий, кароокий.

Вроди уповні, а до роботи ані&ні! Вбе&

реться – князенко і все!

Стали по кім дівчата сохнути. А він ве&

де одну солов’я слухати, а іншій уже мор&

гає. Це ввечері. А вдень: ні иіинкарні, ні

броварні наш князенко не минає. Як гро&

шей вже немає — жупана скидає. А як

уже й жупана немає – по землі, дурням на

втіху стелиться, – абихто налив... кух&

лем розвеселив.

Заходить він раз до коршомки. А там

сидить: не угрин, не жидвин, не хозарин,

але й татарин йому не до пари. Ніс гаком,

чуб сторчком – чужак! Чужачок то чу&

жачок – та повен капшучок. Люд його

обминає, а вдовиченко не зважає – сідає.

Став він увиватися, став він до землі

кланятися, аби чужак його пригостив,

меду бражистого кухоль налив.

– Що там кухоль! – регоче: не то хоза&

рин, не то татарин, але й українець не

такий, – я тобі цілу корчагу поставлю!

Якщо... – прискалив зелене око.

– Якщо що?! – аж похлинувся парубок.

– Та привселюдно з своєї рідної матері

понасміхатися, з неньки дорогої позбит&

куватися! Ото й всього!

Оторопів парубок. «Оце, – думає, –

так рахуба! Хто ж тебе розумним наз&

ве: з матері рідної понасміхатися, з до&

рогої позбиткуватися? Але ж корчага –

не кухоль... цілий день можна раювати&

балювати! Друзів пригощати! Та проба&

чить мені мати!» – вирішив.

Словом по слову. Долонями по столу.

Виходить парубок на ґанок, а назустріч

йому матінка дрів в’язаночку несе. Зра&

діла... «таки взявся за розум її одинець!»

А він підбігає:

– А ти, мати, бідно вбраная! Сорочка

на тобі латаная! Ще й сліпая на очі... й

бачити тебе не хочу!

Заплакала гірко мати:

– Сорочка латаная, але з чужих плечей

не хватаная! А осліпла я, сину, вишиваю&

чи... тебе, мов князя, одягаючи!

Загув люд навкруг. Де ж це чувано – ма&

тір рідну зневажати?! Неньку вірну обзи&

вати?! Коли це – глядь – на вигін&площо&

вицю Дідусь ступає. В руках патерицю

вербовую тримає... сивий&сивий, мов го&

лубонько сизий. А глядить, неначе з&під

хмар сонце горить. На люд лагідно, на па&

рубка – гнівно. Так усі враз й змовкли.

– А чи ти, мати, на свого сина, будеш

зло тримати?! – питає Дідусь.

– Нате ж він, батечку, й син мені, а я

його мати – щоб усе прощати!

– А ви, чесна громадо?! – кланяється

зповага Дідусь мирові.

– Та де ж таке прощати! Рідну матір

зобижати... – загув люд.

– Ну, – рече Дідусь, – якби ще й мати

відцуралася, бути б тобі, парубче неро&

зумний, перекотиполем! А так, вдома

красуватимешся – хмелем називати&

мешся!

❆

А мак по всьому городу так з сонцем
перегукуються, аж небу жарко

Ч
П
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Корінь Дев’яти Сил
Неначе маленькі сонечка пломені#

ють золотистим сяйвом на мочарись#

ках, берегах річок, струмків, вологих

місцях, прикрашаючи своїм пишним

цвітом дебелу, двометрової висоти рос#

лину з великими, лопухатими, світло#

зеленими зверху і білувато#повстисти#

ми знизу листками. То вбралася в своє

найкраще шлюбне вбрання цікава

рослина — дивосил великий. В народі

називають рослину дев’ятисил, оман

правдивий або високий. Наукова назва

рослини (Inula helenium L.) пов’язана з

Єленою, неперевершеною красунею

стародавнього світу, перед вродою якої

блідла краса навіть богинь білосніжно#

го Олімпу. За легендою, троянський

цар Паріс за допомогою богині кохан#

ня Афродіти викрав дружину спартан#

ського царя Менелая прекрасну Єлену,

що й послужило приводом для початку

Троянської війни між троянцями і ахе#

ями, яка тривала довгих десять років.

Війна призвела до загибелі славного

міста Трої, стіни якого, за переказами,

зводили самі боги. Як розповідається в

Гомеровій «Іліаді», під час облоги Трої

красуня Єлена сиділа і «ткала великий

подвійний плащ, на нім бойові гапту#

вала змагання» і гірко плакала, що че#

рез неї ведеться війна. А сльози її,

впавши на землю, спалахували золо#

том і перетворювалися на дивовижні

квіти з чудодійною силою.

Є й таке пояснення: назва квітки по#

ходить від слова «геліос» — «сонце»,

тобто сонячна квітка. Квіти дивосилу

справді схожі на маленькі сонечка.

Рослина належить до родини айстро#

вих (Asteraceae). Дивосил має широке

застосування як в народній, так і в на#

уковій медицині. Особливої шани він

'набув в народній медицині. За по#

вір’ям рослина має дев’ять чудодійних

сил, на що вказують його народні наз#

ви: дев’ятисил, дев’ясил. В Україні ди#

восил (оман високий) посів почесне

місце поряд з такими рослинами як

барвінок, рута, любисток, калина.

Одна з легенд так пояснює поход#

ження дивосилу. Давним#давно одно#

му чоловікові ворожка наворожила,

що він помре, як тільки доторкнеться

до свого сина. Хоч як любив батько

свого одинака, та вирішив попрощати#

ся з ним і відправити його в далекі

краї. Та через деякий час долетіла до

батька звістка про те, що син лежить

порубаний ворогами, чекаючи смерті.

Найняв батько найкращих лікарів і

послав до сина. Та невдовзі ті поверну#

лися ні з чим, так і не зарадивши лихо#

ві. Тоді батько поїхав сам. Облив сино#

ві рани своїми сльозами і сталося диво:

рани зажили, син звівся на ноги. Щас#

ливий батько не міг натішитися си#

ном, але слова ворожки збулися. Нараз

батька не стало. А на тому місці запло#

меніли диво#квіти дивосила. З тих пір і

пізнали люди цілющі властивості цієї

рослини і почали нею лікуватися.

Згадка про дев’ятисил сягає часів

Гіппократа. В Древній Греції та Римі

кореневища дивосилу використовува#

ли не тільки в лікарських цілях, але і в

їжу. В середні віки рослину вже культи#

вували.

Великого значення надає дивосилу

тібетська медицина, де заготовляють

знаменитий корінь «ману».

Дивосил — добре відома в народі ба#

гаторічна рослина. Росте на вологих

місцях, по берегах річок, струмків, на

лісових луках, вирощується в культурі.

Рослина висока, до двох метрів висо#

ти, з великими шорсткими листками

знизу і со#няшниковидними, жовто##

гарячими, до 10 см в діаметрі, кошика#

ми квіток. Здалеку нагадує здичавілу

форму соняха з багатьма квітками на

верхівці. Цвіте дивосил з липня по ве#

ресень. З лікувальною метою викорис#

товують його корінь. Корені мають

пряний, пекучо#гіркий смак і своєрід#

ний, сильний запах. Збирають коріння

в жовтні, листопаді на другий рік жит#

тя рослини, миють в холодній воді, су#

шать при температурі не вищій 50 гра#

дусів. Ліки з кореня дивосилу викорис#

товують, насамперед, як гарний від#

харкувальний засіб (при бронхітах,

кашлі, астмі, бронхіальних спазмах),

як жовчо#, сечо#, потогінний засіб.

Вони поліпшують діяльність шлунко#

во#кишкового тракту, обмін речовин в

організмі. При простудах як відхарку#

вальний засіб популярна суміш: под#

рібнене коріння алтею, солодки голої і

дивосилу змішують в рівних частинах,

а потім одну столову ложку цієї суміші

заливають двома склянками холодної

води і настоюють цілу ніч. За день ви#

пивають до півсклянки три рази на

день за 20 хвилин до їжі.

Необхідно підкреслити, що за своєю

лікувальною дією від простудних зах#

ворювань дивосил не поступається

добре відомій в медицині сенезі, яку

завозять з#за кордону, а в дечому і пе#

ревершує її.

Рослину з успіхом використовують і

зовнішньо проти шкірних хвороб (ко#

рости, екземи, сверблячки), виготов#

ляючи мазь з його коріння. У народній

медицині дивосил використовують як

дієвий засіб від ревматизму. Для цього

10 г коріння дивосилу та 10 г коріння

лопуха заливають 200 г окропу, хвили#

ну кип’ятять, 30 хвилин настоюють і

вживають по одній столовій ложці пе#

ред їжею тричі на день. Ліки з дивоси#

лу добре проявили собі при лікуванні

катару кишок з пониженою кислотніс#

тю шлунку. Для цього, як рекомендує

О.П. Попов, на пляшку кагору або

портвейну дають одну столову ложку
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ЧАР-ЗІЛЛЯ ДАРУЄ ЗДОРОВ'Я
Початок в попередньму числі.

Оксана Павлик, флагман народної
медицини України, член Президії
товариства «Бойківщини», Світового
Конгресу Бойків, поетеса, публіцист... 
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(12 гр) свіжого кореня та столову лож#

ку меду, варять 10 хвилин. Вживають

по 100#150 г після їжі.

Необхідно застерегти, що викопую#

чи корінь оману (дев’ятисилу), назав#

жди губите рослину. Тож не викопуйте

усіх рослин! Обов’язково залишіть од#

ну#дві для подальшого розмноження.

Вважайте своїм обов’язком перед ди#

во#рослиною розсіяти жменьку насін#

ня дивосилу, взяту з дозрілих кошиків.

До речі, рослина гарно себе почуває

на присадибній ділянці, не потребує

особливого догляду та обробітку. На

одному місці росте довгий час, прик#

рашаючи куточок струнким пишним

стеблом та гарними золотистими ко#

шиками квіток.

Татарське Зілля 
(Аїр Тростинний)

Кожному з дитинства відомий аїр бо#

лотний, який в народі звуть татар#

ським зіллям, лепехою, ірним коре#

нем, каламусом.

Наукова назва рослини «Acorus cala#

mus L.», де «acorus» з грецької — «нек#

расивий», a «calamus» з латинської —

«тростина». Тобто, «некрасива трости#

на». Належить до родини ароїдних

(Аrасеае).

Аїр — багаторічна трав’яниста, дещо

схожа на осоку, пахуча рослина. Особ#

ливо ароматне в неї стебло і кореневи#

ще. У селах на «зелені свята» цим паху#

чим зіллям встеляють долівки, щоб

гарно пахло в хаті.

Стебло біля кореневища червонува#

то#рожеве з бузковим відтінком. Росте

по всій Україні в стоячих водах біля бе#

регів річок, ставків, боліт, причому

часто великими заростями. Квітки має

зеленкуваті, непоказні. Плодів не дає,

#розмножується тільки вегетативно,

кореневищем. А от на батьківщині: в

Китаї, Індії — є комахи, які здатні за#

пилювати аїр при цвітінні. Там аїр дає

гарні червоні плоди.

Нині, коли рослина має у нас таке

поширення, важко уявити, що прий#

шла вона на Україну з далекого Китаю

та Індії.

Вперше попав він до наших країв ра#

зом з золотоордин#ським військом.

Воїни Батия вважали, що аїр очищає

водойми і там, де він росте, можна пи#

ти воду і напувати коней. Тож вони

всюди возили з собою кореневища аїру

а, зустрівши на шляху ріки, переплива#

ли їх на конях і кидали в воду корене#

вища, які швидко вкорінювалися і да#

вали життя новим рослинам. Так аїр

поширився по всій території, де прой#

шлася золото#ординська навала. Звід#

си й одна з назв — татарське зілля.

В XIII столітті аїр вже добре знали в

Україні, в Польщі і Литві.

В 1565 році австрійський посол в

Константинополі Ангеріус фон Бус#

бек, прочувши про дивний корінь,

який попереджує різні заразні хворо#

би, заготовив свіжі кореневища аїру і

відправив їх в Прагу, а звідтіля, в 1574

році у Відень ботаніку Клаузісу для

розведення в ботанічних садах. Пізні#

ше рослина здичавіла і розселилася по

всій Західній Європі.

Цілющі властивості аїру були відомі

індійським лікарям ще задовго до на#

шої ери. Цю рослину описав в своїх

працях римський вчений Пліній стар#

ший. А древньоримський лікар Діос#

корід (І ст.) широко використовував в

своїй практиці при хворобах печінки,

селезінки, дихальних шляхів. І на сьо#

годні аїр не втрачає своєї цінності.

З лікувальною метою використову#

ють кореневища аїру, які викопують

навесні і восени (або ж літом), коли

підсихають болота та знижується рі#

вень води.

Кореневища миють у холодній воді,

ріжуть на шматки (20#25 см), розріза#

ють поздовж і сушать на горищах, заті#

нених місцях з гарною вентиляцією.

Головними речовинами, які зумовляю#

ють приємний запах рослини, є азарон

і ароматичний азарилальдегід.

Застосовують аїр як тонізуючий засіб

при пригніченні центральної нервової

системи, хворобах шлунково#кишко#

вого тракту, як сечогінне, він входить

до шлункових та апетитних чаїв.

В народі при печії (для нейтралізації

шлункового соку) вживають порошок

з кореня аїру тричі на день по пучці,

запиваючи його водою, або ж просто

жують трохи саме кореневище. Цей

порошок вживають для загоювання

ран та виразок.

Відваром суміші кореневища аїру,

кореня лопуха, шишок хмелю і листя

кропиви (по жмені кожного на 4 літри

води) миють голову по 2#3 рази на

тиждень при випаданні волосся.

Сік кореня вживають для покращен#

ня зору, поліпшення пам’яті.

Аїр входить до складу препаратів

«Викалин» і «Викаїр», які признача#

ються хворим при виразковій хворобі

шлунку і дванадцятипалої кишки.

Олія з аїру входить до складу «Оліме#

тину», який вживається для лікування

сечо# та жовчокам’яної хвороб.

За даними болгарських вчених,

спиртовий екстракт аїру може з успі#

хом використовуватися як протису#

домний засіб.

Крім того, кореневища татарського

зілля у великих кількостях використо#

вують для виробництва ефірної олії

для парфумерної та лікеро#горілчаної

промисловості. Для водяних мешкан#

ців: бобрів, ондатр татарське зілля є

гарним смачним кормом.

За цілющі властивості аїр високо ці#

нується в народі. І запаси його великі.

Тільки на Вінниччині можна було б

щороку заготовляти сотні тонн. Проте

в аптеках це рідкісний товар. Навіть у

столичній гомеопатичній аптеці буває

з тривалими перебоями. А все тому, що

заготовляти аїр важко і невигідно. Хо#

ча цьому можна зарадити. Успішно

можна заготовляти аїр у водоймах, з

яких спускають воду.

Оксана Павлик

м. Турка

Список літератури:

1. Чар�зілля дарує здоров’я. Василь Шев�

чук «Чар�зілля»,1998р.

2. Олександр Михайлевський «Енциклопе�

дія народної медицини», 2006р.

3. Журнали «Лікуємось разом», 2015, 2016,

2017 р, під редакцією Н. У. Скрипник.

4. «Народна медицина Бойків» за мателіа�

лами дослідження Зоряни Болтарович», (На�

родне лікування українців Карпат 19�20 ст.)
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Препарат проти пухлин 
Купчин Володимир Кирилович, фітотерапевт. Лікарськими рос&
линами почав займатися з 1982 року, щоб подолати псоріаз, який
мучив його більше 20 років. І за 2 роки це йому вдалося без ліка&
рів і лікарень. Потім працював в науково&дослідному центрі
«Відгук» (м. Київ) по розробці і впровадженню в практику препа&
ратів рослинного походження для лікування не тільки псоріазу,
але й інших важкоподоланих хвороб, перед якими пасують тра&
диційні методики. Лікування пухлин – тема даної публікації.

ГГ
ормональний дисбаланс організму

внаслідок порушення функцій щито�

видної залози, захворювань шлунко�

во�кишкового тракту, нервової системи,

стресів, забрудненої екології, неправиль�

ного харчування і багатьох інших факторів

викликає появу новоутворень на молочних

залозах – аденоми, вузли, кісти, які класи�

фікуються під загальною назвою – масто�

патія. Ризик переродження мастопатії в рак

надзвичайно високий. З неї починається і з

неї розвивається рак грудей. Рідше він по�

являється непомітно, без болю і без будь�я�

ких симптомів. Теж саме можна сказати і

про фіброміому матки, вузлах і поліпах на

ній, кистах яєчників.

В 1995 р. спільно з хірургом – онкологом

Іваном Власенко був розроблений препа�

рат Біолар для лікування незлоякісних но�

воутворень на молочних залозах і статевих

органах без хірургічного втручання. Одна�

че на цьому наші розробки не зупинились.

Оскільки указані новоутворення близькі до

раку, то ми, безумовно, не могли обійти і

цю проблему. Тому на основі Біолару ми

розробили препарат Інол, який може при�

пинити не тільки ріст доброякісних, а й

злоякісних пухлин і навіть позбавитись їх

без хірургічного втручання. В Національ�

ному інституті раку на протязі п’яти років

препарат Інол показав кращі результати лі�

кування по зрівнянню з традиційними ме�

тодиками, і ми одержали патент на вина�

хід: (препарат «Инол» для лікування раку

молочної залози», автори Власенко Іван і

Купчин Володимир, патент № 31644 від

15.12.2000 р., Державний департамент ін�

телектуальної власності).

Інол не тільки призупиняє ріст пухлин, а й

обезболює, непогано зарекомендував се�

бе не тільки при раку молочної залози, а і

при раку шлунку, печінки, прямої кишки,

легень. Препарат без ризику можна засто�

совувати як для лікування, так і для профі�

лактики. Ним можна лікувати аденому і рак

передміхурової залози, оскільки його

склад позитивно впливає на ендокринну

систему, врівноважує гормональний ба�

ланс організму. Також конче потрібен пре�

парат і в післяопераційний період для

зменшення ризику рецидиву. 

Давним�давно народною і науковою ме�

дициною доказано, що лікувальна сила фі�

топрепарату набагато більша, якщо його

приготувати з соків, витяжок чи есенцій з

свіжих рослин, тобто з рослин, які не підпа�

дали б ніякій ферментації, сушці, тепловій

чи холодовій обробці. В період максималь�

ної біологічної активності (цвітіння) з кожної

окремо взятої рослини добувається сік, або

густий екстракт (есенція).

Приготування есенції: Мілко подрібне�

на свіжа сировина кладеться в скляну банку

любого об`єму майже доверху, злегка

ущільнюється, заливається 70% – ним

спиртом, накривається капроновою криш�

кою, настоюється 21 день в темному місці,

по мірі осідання спирт доливається. Потім

проціджується, маса відтискується, рідина

відстоюється 2�3 дні, фільтрується – есен�

ція готова. Термін зберігання в темному

місці при кімнатній чи прохолодній темпе�

ратурі – 10 років, в ній зберігається третя

частина соку. Якщо 30 г одержаної есенції

змішати з 70 г сорокаградусної горілки, то

одержимо 10% �е розведення соку росли�

ни (по аналогії 10 г сухої трави на 100 г го�

рілки, тобто в пропорції 1:10). 

Склад препарату Інол в грамах: 

Мед квітковий, сік ягід калини, густий

екстракт березового гриба (губка) – по

300, Есенції (розведення соків 1/10):

трави чистотілу, трави чини чорної – по

300, кореню лопуха великого, листя подо�

рожника, квіток календули, листя омели бі�

лої, листя берези, трави буквиці лікарської,

трави герані криваво�червоної, ряски ма�

ленької – по 200, трави полину гіркого – 50.

Приготування екстракту березового

гриба (чага, губка): Гриб обмивають, за�

мочують у кип’яченій воді так, щоб тіло йо�

го було повністю занурене в воду, настою�

ють 4�5 годин, потім подрібнюють на терці,

заливають підігрітою до 50 градусів водою

у співвідношенні 1:5 (за об’ємом), викорис�

товуючи і ту воду, яка залишилась від пер�

шого замочування. Після 48�годинного

настоювання у термосі масу віджимають,

рідину відстоюють, від осаду відділяють і

змішують з 70�градусним спиртом в спів�

відношенні 1;1, відстоюють, фільтрують.

Коли всі компоненти препарату будуть

змішані в емальованій каструлі, рідина

повинна відстоятись мінімум 7 днів. За

цей термін біологічно активні речовини

розберуться між собою: деякі стануть

більш активними, деякі випадуть в осад,

який потрібно відділити, і його можна ви�

користати для лікування ран, опіків і для

примочок на пухлини. Термін зберігання

препарату 2 роки.

Приймається препарат Інол по одній чай�

ній ложці 3 рази в день за 20�30 хвилин до

їди на протязі 4�х місяців. Після кожного мі�

сячного прийому – перерва 5�7 днів.

Застосування препарату супроводжуєть�

ся підвищенням імунітету, покращенням

функцій нервової і ендокринної систем, щи�

товидної залози, шлунково�кишкового

тракту. В процесі лікування виводяться ток�

сичні речовини з організму, покращується

самопочуття, урівноважується психічний

стан, знімаються болі, гальмується ріст

пухлин, а після операції знижується, або

зникає ризик рецидиву. 

Починаючи з 1995 року, популярність

препарату Інол до нинішніх часів не згасає.

Хто ним лікувався, радять рідним, знайо�

мим, друзям. Це добре, але відомо, що в

деяких містах України і Росії появились

сумнівні пункти по продажу Інолу. Буває, що

в переліку складу препарату відсутня рід�

кісна тепер рослина чина чорна, а якщо і

написано, що присутня, то чи є вона в ньо�

му і невідомо як приготовлений препарат.

Отже застерігайтесь підробок. Телефонуй�

те і консультуйтесь.

Володимир Купчин 

фітотерапевт

Володимир Кирилович Купчин,
фітотерапевт
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ПП
ісля публікування тезисів пройшло

достатньо багато часу, Носаль спо�

дівався на зворотній зв'язок. На

жаль, як він написав в своїй книзі («Від

рослини – до людини, 1993 р.) після публі�

кації тезисів ні позитивних, ні негативних

відгуків на його інформацію не було. До�

саждали його лише відвідувачі, теребили

телефонні дзвінки – одноманітні, докучли�

ві – з проханням дати рослину або показа�

ти її серед Природи. 

В ті часи я вже був досвідченим травником

і поставив перед собою мету – знайти чину

чорну і занести її в свою домашню фармако�

пею. Довго я її шукав. Пошуки ускладнюва�

лись ще тим, що у цієї рослини є родичі: чи�

на лугова і чина весняна які похожі на чину

чорну. Зберу декілька екземплярів, принесу,

просушу, а вони не чорніють. Все ж одного

разу іду по лісу – зирк: надломлена верхівка

рослини висить суха і чорна. Ага! Ось вона!

А навкруги серед кущів і дерев притаїлись

такі ж самі лагідні рослинки. Зібрав, привіз,

розіслав сушити – на третій день листя і

стебла почали чорніти.

Скромна, мало примітна, багаторічна

трав’яниста рослина (родини бобових) ви�

сотою 30�90 см росте в основному в лис�

тяних лісах на галявинах, між чагарника�

ми, кущами і деревами. Від тоненького

ребристого стебла відходять такі ж стеб�

линки з парно перистими листочками, на�

гадуючи стебла акації; в залежності від по�

падання на них сонячних променів вони

можуть бути світло, або темно�зеленого

кольору. Стебло (лист) складається з

трьох�шести яйцевидних довгастих сидя�

чих загострених листочків. Квіточки ма�

ленькі (від 3 до10) зібрані в кисті на дов�

геньких квітконосах. Чашечка похожа на

дзвіночок з віночком темно�фіолетового

або коричневого кольору. Цвіте з середи�

ни травня на протязі 40�50 днів, після цьо�

го утворюються довгасті гладенькі стрю�

чечки 4�5 см з маленькими бобами, які під

осінь чорніють разом з листям і стеблом.

Заготовляють чину чорну під час цвітіння.

Рослина мало досліджена, відомо лише,

що вона має в своєму складі біологічно ак�

тивні речовини – феноли, та їх похідні ар�

бутин, тромбоцитопенін і барвник чорного

кольору меланін.

Безумовним вирішальним фактором зас�

тосуванням чини чорної як окремо, так і в

суміші, являється лікувальний вплив на ен�

демічний вірус А, сироватковий вірус Б, ге�

патит С (хвороба Боткіна), а також на інші ві�

русні захворювання (простуда, грип, запа�

лення легень). Емпірично в народі виявле�

ний ефект впливу чини чорної на злоякісні

пухлини. Застосовують чину при лихорадці,

захворюваннях органів шлунково�кишково�

го тракту, запаленні легень, респіраторних

інфекціях, інфекційному гепатиті, тахікардії,

безсонниці, місцево – при венеричних хво�

робах і бoлях. Також виявлено, що препара�

ти чини нормалізують склад крові при лей�

коцитозі і тромбоцитозі. Виражений ліку�

вальний ефект надає чина чорна при адено�

мі простати, простатиті, злоякісних утворен�

нях любої локалізації:

1 столову ложку сухої трави залити 0,5 л

кип’ятку в банку, накрити кришкою, завер�

нути в матерію, настояти 2 години, проці�

дити. Приймати настій теплим: вранці – по

100 мл за 1 годину до їди, ввечері – за го�

дину до сну, а вдень – по 100 мл 3 рази за

30 хвилин до їди на протязі 1 місяця. Пе�

Потаємна, непримітна і цілюща
чина чорна (Lathyrus niger)
В 1984 році на першій республіканській конференції по медичній
ботаніці (м. Київ) Іван Носаль подав тези: «Чина чорна і її ліку�
вальне застосування в народі». Про які�либонь лікувальні влас�
тивості чини чорної до 80�х років 19�го століття практично не
згадувалось ні в книгах по лікарських рослинах, ні в науковій лі�
тературі. Чорне зілля було присутнє в трав’яних зборах знаха�
рів і різного роду цілителів для лікування раку та інших тяжких
захворювань, перед якими пасує традиційна медицина.

рерва 7 днів і повторити ще 1місяць. Міс�

цево промивають при венеричних захво�

рюваннях статевих органів.

На протязі майже двадцяти років велику

популярність завоював збір трав, в якому

головуючу роль в подоланні тяжких хвороб

надається чині чорній при лікуванні адено�

ми передміхурової залози і простатиту,

мочеполової системи і печінки, вірусних

гепатитів, проявляється гнітуча дія на зло�

якісні пухлини. Це дає можливість застосо�

вувати збір для лікування і профілактики

онкологічних захворювань. Особливо по�

казаний збір людям літнього віку. Помітний

терапевтичний ефект проявляє збір при

атеросклерозі судин серця і мозку, що ду�

же важливо для запобігання інфаркту і ін�

сульту. Добре зарекомендував себе збір

при лікуванні гастриту, виразки шлунку і

12�персної кишки, колітах, ентероколітах,

серцевої недостачі. Збір можна приймати

при хронічних холециститах, холангіті,

жовчно� і сечокам’яній хворобі, гострому

циститі, при больовому сечовипусканні з

кров’ю, при вірусному враженні печінки,

цирозі. Склад збору (в частинах по

обє’му):

Чина чорна – 3, листя берези, квітки ка�

лендули – по 2, хвощ польовий, суцвіття

цмину піскового, трава звіробою, трава

споришу по – 1. Одну столову ложку сумі�

ші (з верхом) залити 0,5 л кип’ячої води в

банку, накрити капроновою кришкою, за�

кутати матерією і настояти 1 годину. Про�

цідити. (Можна використати термос).

Приймати рівними порціями 4 рази в день

за 30�40 хвилин до їди на протязі 2 місяців.

Багато лікарських рослин відносять до

розряду протипухлинних. Але механізми

впливу на пухлини різні: одні впливають на

імунну систему, і вона сама з ними розправ�

ляється, другі пригнічують або вбивають

збудників хвороб (віруси, гриби, паразити),

треті діють безпосередньо на пухлину, вби�

ваючи її клітини (як правило, це рослини от�

руйні). Чина чорна не відноситься до отруй�

них рослин, механізм впливу на злоякісну

пухлину невідомий, але він є.

В лікуванні онкологічних захворювань не

варто не зараховувати такий феномен як

апоптоз, який був відкритий в 1972 році і

до сих пір не дає вченим спокою. Апоптоз

– це запрограмована клітинна смерть,

здійснюється в тих випадках, коли клітина

уражена, спотворена, інфікована, ракова;

в такому стані вона не повинна брати

участь в подальших фізіологічних проце�

сах організму. Запрограмовані «гени

смерті» схиляють непотрібні клітини до са�

могубства (апоптозу), які потім видаля�

ються з організму. Практично кращими

стимуляторами апоптозу являються бере�
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Як попереджали та лікували рак
народними засобами
Як лікували рак знахарі

У минулому такі хвороби, як цинга, хо�
лера, чума, віспа чи кір і т.д. приводило в
трепет кого завгодно, тому що люди добре
знали, що цю хворобу не лікують ніякі ліки.
Єдина профілактика і порятунком від цих
хвороб був вогонь і люди спалювали будин�
ки померлих, їх начиння, одяг і продукти
харчування. Але минав час, і людство навчи�
лося позбавляється від цих хвороб. Назва
хвороби, з якою, нібито, ніяк не може впо�
ратися сучасна медицина сьогодні «рак».

У той же час багато народів навчили�
ся лікувати рак, не вдаючись до офіційної
медицини. Часом, можливості народних
засобів дивують. Наприклад, на початку
20 століття, російські знахарі лікували
рак легко і просто, і не вважали його яко�
юсь особливою, тяжкою хворобою. Тіль�
ки потім, з приходом більшовиків до вла�
ди, коли більша частина народних цілите�
лів була розстріляна, ракові захворюван�
ня стали «невиліковні». З усього вище�
викладеного можна зробити висновок:
російські народні цілителі знали природу
раку і знали, як з ним боротися.

Тільки недавно стало відомо офіцій�
ній науці, що рак виникає з двох причин.
Перша причина � це реакція на нестачу в
організмі вітаміну B17. Друга причина по�
лягає в тому, що під час дефіциту цього
вітаміну, в організмі людини вкрай ослаб�
лена імунна система.

Каталізатором виникнення ракової пух�
лини є грибок Candida albicans, що живе в
будь�якому людському організмі та є збуд�
ником кандидозу. Отже, щоб заразити будь�
якої людини злоякісною пухлиною, достат�
ньо мати два фактори:

� відсутність вітаміну В17
� і ослаблена імунна система, яка не мо�

же нейтралізувати дію і розмноження гриб�
ка. Вітамін В17 є основним моментом, що
гальмуэ розвиток в організмі злоякісної
пухлини. Якщо цього вітаміну вистачає, то
навіть ослаблена імунна система справля�
ється з грибком.

Американський підхід лікування
раку

Відео про вітамін B17 який знаходиться в
абрикосових кісточках і про те що дикі поло�
ну і тварини ніколи не хворіють на рак, дов�
гожителів (в середньому 160 років) про ко�
рисний хліб, рекомендована література, як
обдурити організм даючи йому отруту, як
реклама робить асоціації про корисність от�
рути (сигарети, пиво), і врешті цікаву відпо�
відь на питання: Звідки Ви знаєте, якщо ви
не спробували, що це Вам не сподобається
(Вітамін В17 проти раку 8 хв. 1 сек.).

Амігдалин (від грец. � Мигдаль) � генцібі�
озід нітрилу мигдальної кислоти

C20 H27 NO11,
глікозид, що міститься в кісточках бага�

тьох рослин роду Слива (від лат. Prunus), на�
даючи їм гіркий смак. [2]

Слива (лат. Prnus) � рід рослин, включає
такі види, як слива домашня, вишня, персик,
абрикос, мигдаль, черешня та інші. Відомо
близько ста видів сливи, поширених, голов�
ним чином, у північних помірних областях
земної кулі. [2]

Якщо спробувати на набрати в пошуку
гугл (google.com), вітамін В17 то можна поба�
чити рекламу Cytopharma (cytopharma.com)
яка виробляє в Мексиці препаратів містять
вітамін В17. Високий вміст амігдаліна спря�
моване на боротьбу з онкологічними захво�
рюваннями. Амігдалин починає діяти через 3
години після введення!

Amigdalin B17 (500 mg) 100 таблеток вар�
тість приблизно 6000 � 8000 росс. рублів.

Amigdalin ін’єкція 10 ампул (3 g) вартість
приблизно 7000 � 8200 росс. рублів.

Novodalin B17 100 таблеток (100 mg) вар�
тість приблизно 2 900 � 5 200 росс. рублів.

Ядра Абрикосових кісточок (1 фунт =
0,45359237 кг) вартість приблизно 900 �
1700 росс. рублів [3].

Реклама амігдаліна в якості протирако�
вого засобу вважається класичним і одним з
найбільш прибуткових прикладів шарла�
танства. Розповсюджувачі препарату перес�
лідуються в судовому порядку.
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зовий гриб (чага), корінь аїру, квітки ка�

лендули, до них я приєдную і чину чорну. 

Березовий гриб (чага, губка, рак берези)

– багаторічний паразитуючий гриб розви�

вається на стовбурах берези. З нього роб�

лять екстракт. Просушений гриб обмива�

ють водою, замочують у кип’яченій воді

так, щоб все тіло гриба було занурене,

настоюють 4�5 годин, подрібнюють на тер�

ці і заливають підігрітою водою до + 50

градусів в співвідношенні 1:5 (за об’ємом).

Після 48�годинного настоювання рідину

проціджують, осад віджимають, добавля�

ють і рідину від першого замочування, від�

стоюють 8�10 годин, відділяють осад, змі�

шують з 70%�м спиртом в співвідношенні

1:1 – екстракт готовий. 

З трави чини чорної, квіток календули і

кореню аїру болотного готуються есенції.

Свіжа сировина (кожна окремо) мілко под�

рібнюється, поміщається в скляну банку

сантиметрів на 2�3 нижче верху, залива�

ється 70�процентним спиртом сповна,

накривається кришкою і настоюється не

менше трьох тижнів. Маса осідає, спирт

доливається. Опісля рідина проціджуєть�

ся, маса відтискується. Одержана рідина

через 3�4 дні фільтрується – есенція гото�

ва. Термін зберігання – 10 років. Незалеж�

но від об’єму банки в ній буде третина лі�

карської речовини (соку рослини). Якщо

30 г есенції змішати з 70 г 40�градусної го�

рілки, то одержимо 100 г розведення 1:10

(аналогічно настойці 10 г сухої сировини

на 100 г горілки). 

Склад протипухлинного препарату (в

грамах):

Екстракт березового гриба 700, розве�

дення есенцій 1:10 трави чини чорної, квіток

календули і коренів аїру болотного – по 100. 

Приймати по 1 чайній ложці 3 рази в день

за 20 хвилин до їди на протязі 2 місяців. Піс�

ля місячної перерви курс можна повторити.

Препарат пригнічує злоякісність пухлин,

проявляє активну дію проти метастазів,

прискорює ремісію, обезболює при раку

шлунку, кишківника, печінки, легень, полі�

пах і застосовується в випадках, коли не по�

казана променева терапія і оперативне

втручання.

З 1985 року чина чорна не покидає мою

домашню фармакопею, і я впевнений, що

не всі лікувальні можливості вона відкрила.

Мабуть, у цієї рослини на роду написано:

бути непомітною, таємною і мати вигляд –

що з неї візьмеш? Але ж яка лікувальна сила

в неї – протистояти злоякісним пухлинам!

Володимир Купчин,

фітотерапевт

Грибок Candida albicans
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Під торговою назвою «лаетріл» (англ.
Laetril) амигдалин пропагується представни�
ками «альтернативної медицини» як вітамі�
ноподібні препарат (т. зв. Вітамін B17) і про�
тираковий засіб. У цій якості він категорично
відкидається науковим і медичним співтова�
риством, зокрема Управлінням з контролю
якості харчових продуктів і лікарських засо�
бів США (FDA), Американським онкологіч�
ним товариством, Американської медичної
асоціацією (AMA) як токсичний і не має про�
типухлинну дію. Відомі випадки отруєння
«лаетрілом», у тому числі при прийомі його
в комбінації з високими дозами вітаміну C,
який знижує в тканинах рівень цистеїну, що
зв’язує in vivo ціаністий водень. [2]

Відео про політики в медицині з акцен�
том на ракових захворюваннях... багато хто
живе краще з хворобою, ніж тим які лікують
її. Цинга, пелагра, рак. Тільки домашні твари�
ни захворюють раком. Як сама природа пе�
ремагає рак. Поради пропорцій: Скільки
можна з’їсти насіння від яблук? Наскільки
потрібна операція від раку? Робляться поси�
лання на лікарів і літературу, яке може допо�
могти в профілактики та лікуванні раку. (Ед�
вард Гріффін � Світ без раку / Edward Griffin �
World without cancer 55 хв. 28 сек.)

У яких овочах і фруктах міститься віта�
мін В17? Виявляється, його немає ні в помі�
дорах, ні в огірках, ні в будь�яких інших куль�
турних рослинах нашого городу. Міститься
він лише в ягодах Боярки разом з кісточка�
ми, в кісточках ранетки, культурної і дикої
яблуні, в кісточках груші, абрикоса і сливи, і
в гіркому мигдалі. Ось чому, ряд продажних
учених стали писати десятки статей про шко�
ду зерня кісточок сливи й абрикоса.

Нібито, у всьому цьому насінні, занадто
багато отруйного ціаніду, який «отруює орга�
нізм людини, руйнує його печінку, підшлунко�
ву залозу і кровотворні органи». Зрозуміло,

що це було замовлення, для того щоб створи�
ти в організмі людей дефіцит вітаміну В17.

Якщо врахувати, що сучасна людина жи�
ве в постійному стресі, а стрес, як відомо,
руйнує імунну систему, крім того, імунну
систему руйнують ГМО і харчова хімія, то не
важко здогадатися, звідки у нас стільки хво�
рих на рак. Цікава одна деталь: три століття
тому і в овочах, і в яблуках, і в грушах, в са�
мій м’якоті, цей вітамін був присутній, але зі
створенням нових сортів, вітамін В17 зали�
шився тільки в кісточках цих рослин.

Ось чому ще в 17 столітті ракові захво�
рювання були притаманні лише міським жи�
телям, та й то, досить рідко.

Як же російські знахарі лікували
цю хворобу?

Було кілька способів лікування раку...
1. Рецепт взято з офіційного сайту Геор�

гія Олексійовича Сидорова зі статті «Ліку�
вання невиліковної «хвороби».

Народні цілителі розуміли, що головним
у лікуванні будь�якої хвороби є імунна систе�
ма людини. Тому, на початку лікування, на�
магалися її максимально посилити.

Для цього брали травневий або червне�
вий мед, 1кг, розчиняли його в 1 л. виног�
радного вина або горілки, прокручували ту�
ди 1кг алое деревовидного (столітник), іноді
клали 2 листки фікуса. Обов’язково додава�
ли до складу 50 гр сухого лісового або луго�
вого хвощу і 20�50 гр чистотілу. Іноді чисто�
тіл замінювали сирим луговим жовтцем.

Яд чистотілу і жовтцю служив вбивцею
для ракового грибка, а всі інші трави посилю�
вали імунну систему людини, крім того слу�
жили внутрішнім бальзамом для загоєння
ран, нанесених пухлиною.

Коли склад був зібраний, його ставили
в темне місце і настоювали 12 днів. Потім
цей настій пили 3 рази на день, за годину

до їди. Деякі народні цілителі в цей склад
додавали сухий або свіжий березовий
лист, 50 гр, стільки ж клали звіробою або
чебрецю. Все це посилювало ефективність
бальзаму і допомагало організму швидше
позбутися від хвороби. Але це тільки пер�
ша половина лікування.

Друга половина полягала в тому, щоб 3
рази на добу з’їдати по 20�50 зернят кісточок
сливи, абрикоса, мигдалю або персика. Важ�
ливо знати, що всі ці кісточки беруться зі сві�
жих або сушених плодів, які не пройшли тер�
мічну обробку. Народні цілителі добре зна�
ли, що в цих кісточках міститься сильна от�
рута, але вони знали і ще те, про що лише
недавно дізналася сучасна наука.

Те, що ця отрута, ціанід, на організм лю�
дини абсолютно не впливає, так як є
зв’язаною речовинами, які його нейтралізу�
ють. Ця отрута діє тільки на хвороботворну
пухлину, але не на організм людини. Вихо�
дить, що кісточки сливи, абрикоса та перси�
ка не тільки дають організму вітамін В17, а й
своєю отрутою руйнують рак.

Така терапія дозволяла повністю виліку�
вати людину від пухлини протягом півроку.
Крім того хворому рекомендувалося пари�
тися в лазні і потім обливатися крижаною
водою, качатися в снігу. Іноді його змушува�
ли обливатися водою після сну, і потім за�
гортали у теплу шубу. Все це робилося для
максимального посилення імунної системи.

Є ще один спосіб позбавлення від важко�
го захворювання. Він ще простіше, але вима�
гає від хворого сильної волі. Зазвичай цим
способом лікувалися помори. Як відомо, на
березі Білого моря бджіл люди не розводи�
ли, тим більше у них не було південних рос�
лин, таких як алое або фікус. Тому в тих міс�
цях, російські люди, захворівши на рак, їли
ягоди Боярки разом з кісточками, в яких так
само є вітамін В17, пили відвар чаги з моло�
ком, у великій кількості їли плоди дикої яблу�
ні разом з кісточками і займалися фізичними
вправами, причому на всі групи м’язів.

Замість гантелей і штанги використовува�
ли каміння, мішки з піском, жорна і залізні
прути. Що це дає? Виявляється, під час фізич�
них навантажень, м’язи людини втрачають ве�
личезну кількість білка, стільки білка, що хво�
ра людина не може його поповнити через їжу.
Тому організм починє діяти по�своєму.

Він виробляє клітини�вбивці, які поїдають
пухлинний білок, переводячи його в амінокис�
лоти для побудови м’язів. Ось чому сучасні
культуристи і фітнесисти раковими захворю�
ваннями майже не хворіють, хоча і не харчу�
ються продуктами, що містять вітамін В17. [1]

2. Рецепт взято з сайту присвяченого
«Народній медицині і онкології» Анікєєва
Геннадія Івановича � Лікування раку медо�
вим вином, рецепт А. Р. Тарабана.

Мова � Історія � КМова � Історія � Куульльтура –тура –
три чинники, що творять українську націю.три чинники, що творять українську націю.
Дякуємо нашим дорогим читачам, авторам, митцям,
спонсорам і меценатам, всім, хто допомагає творити
цей журнал. Ваша підтримка і ваш інтерес до нашого
видання дають йому енергію життя...

Передплачуйте часопис!Передплачуйте часопис!
З повагою, редакція журналу «Українська Родина»
Шануймося, єднаймося, нас ніхто не здолає!

ПередплаПередплата у відділеннях Ута у відділеннях Укрпошти – індекскрпошти – індекс 9164091640,,
в редакції, тел.: (044) 501�48�22, 565�75�91в редакції, тел.: (044) 501�48�22, 565�75�91
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Тарабановська медове вино бажано поєд�
нувати з наступним протираковим настоєм:

3 столові ложки трави звіробою;
2 столові ложки листя ожини;
1 столова ложка медунки лікарської.
2 столові ложки квіток кропиви глухої;
Тарабановська медове вино
Усі компоненти подрібнити, змішати і

залити 1 �1 склянки окропу. Настояти як
чай і пити по 1 склянці 3 рази в день, коли
зручно. При цьому інтервал між прийнят�
тям медового вина і настою повинен бути
близько 1,5�2 годин.

Якщо немає всього збору, то можна за�
варити листя ожини і суниці і вживати за�
мість чаю.

Для приготування тарабановського ме�
дового вина потрібно взяти мідний тазок і
глиняний глечик.

Тринадцять літрів колодязної або дже�
рельної води налити в мідний таз і довес�
ти до кипіння. Поки вода ще не закипіла,
влити в неї 6 склянок якісного натураль�
ного квіткового меду і кип’ятити на по�
вільному вогні протягом 1,5 години, зні�
маючи час від часу брудну піну з поверхні,
щоб потім не було ускладнень при дозрі�
ванні вина. Прокипівшій медовий розчин
перелити в глиняний посуд і дати охоло�
нути в цьому посуді до температури теп�
лого супу, в якому ще не застигає жир. Цю
теплу медову воду переливають в де�
рев’яну винну бочку і, не закриваючи от�
вори, ставлять її в льох, причому, де теп�
ліше. Бочку необхідно утеплити обгорнув�
ши ватином, кожухом, пледом.

Бродіння починається по�різному, залеж�
но від мікроклімату льоху: буває, через тиж�
день; буває, і через три тижні � потрібно сте�
жити. Перший період бродіння зазвичай три�
ває тижнів зо два, після чого молоде медове
вино переливають в іншу таку ж дерев’яну бо�
чку, залишаючи весь осад у першій.

У тих же умовах необхідно контролюва�
ти вторинне бродіння, щоб не перетримати
вино. Зазвичай другий період бродіння та�
кож триває близько 1,5�2 тижнів. По закін�
ченню вторинного бродіння всі отвори вин�
ного барильця потрібно щільно закупорити.

Тарабановська медове вино буде гото�
ве через 4�5 тижнів. Потім його розлива�
ють в невеликі (0,5�1 л) глиняні глечики чи
інший глиняний посуд, ставлять в холодне
місце, де воно має ще дозріти. Саме в цей
період воно вважається дуже корисним
для хворих з раковою пухлиною.

П’ють його стільки, скільки приймає ор�
ганізм і незалежно від стану, але зловжива�
ти ним не варто. [4]

Росіяни знали ще багато способів ліку�
вання ракових захворювань, але ці способи
ми описувати не будемо, так як вони

пов’язані з використанням солей важких
металів (хлорна ртуть, сулема), хоча вони
прості і надійні. Так у сучасних аптеках не
можна купити хлорної ртуті, хоча інші отру�
ти там продаються. Російським народним
цілителям вилікувати рак сулемою було
зовсім не складно. [1]

3. Історія яка прозвучала на семінарі в
Латвії 10 вересня 2013 від від Хакимова
Олександра Геннадійовича про жінку яка
вилікувалася від раку 4 ступеня. Якщо ко�
ротко, то героїня цієї розповіді почала оду�
жувати тільки як тільки почала шукати своє
нове призначення в служінні... 5 хв. 19 сек.
(Відео на сайті).

4. Рецепт лікування содою.
Рак � виліковна грибкова інфекція вва�

жає доктор Туліо Сімончіні (Italian doctor, Tul�
lio Simoncini). Сімончіні зрозумів, злоякісна
пухлина – це розрісся грибок кандиди (дріж�
джоподібни грибок, що має паразитарну
природу, живе навіть в організмі здорових
людей; сильний імунітет тримає кандиду під
контролем, але якщо організм ослаблений,
грибок поширюється по тілу і викликає зло�
якісні пухлини). Проста і доступна діагности�
ка на Кандиду (посилання на сайті). 

5. В інтернеті є замітка про подорож Ку�
ніцина В.К. (приблизно 2012 року) до баргу�
зинских старовірів. Один із них, що був на
вигляд як 60�и річний дід, але насправді він
був найстарішим і було йому 118 років,
розповів, що всі хвороби від голови. Довго�
житель дав чітку схему для лікування будь�я�
кої хвороби:

– Треба разом з рідними та своїми близь�
кими розібратися, які думки або які почуття
чи причини могли викликати хворість. Тобто
треба зрозуміти, що не так склалося в житті.

– Далі треба голодувати, молитися.
– Після цього пити трави, настої, ліку�

ватися природними засобами.
6. В останні роки доведено протиракову

дію моркви, буряка, капусти.
М’ясо навпаки, йому сприяє.
П’ятдесят років тому в Швеції рак шлун�

ку займав перше місце в статистиці смер�
тності. Сьогодні цей показник зменшився з
60% до 17% у чоловіків і до 8% у жінок. Це
пояснюється тим, що раніше харчування
шведів було переважно м’ясним, а зараз в
їх раціоні переважають овочі та фрукти.

А ось що радить завідувачка кафедрою
фітотерапії Київського медичного інституту
Т.П.Гарнік: «Щодня з’їдайте по яблуку ра�
зом з зернятками, і у вас ніколи не буде
пухлини». [5]

7. У 1997 році було встановлено, що рес�
вератрол запобігає розвитку раку шкіри у
мишей при впливі на неї канцерогенів.

В експериментах з мишами і щурами
були виявлені протипухлинні, протиза�

пальні, що знижують рівень цукру в крові,
кардіопротекторні і інші позитивні ефекти
ресвератрола.

Ресвератрол (Resveratrol � C14H12O3) � це
природний Фітоалексин, що виділяється де�
якими рослинами як захисна реакція проти
паразитів, таких як бактерії або гриби. [6]
Чим більше рослина схильна до грибкових
захворювань, тим більше вона його вміщає.

Ресвератрол міститься:
� в шкірці червоного винограду (не в

м’якоті винограду, а в її шкірці, кісточках і
трохи в листях і гілках), білий виноград міс�
тить мало ресвератрола.

� в суниці, чорниці та інших ягодах і
фруктах;

� в спаржевій капусті брокколі і парос�
тках брокколі [7, с.163];

� в шпинаті і какао;
� в арахісі та ін. горіхах;
� у гірчаку сахалінському та інших лікар�

ських рослинах;
� у настойках і блюдах виготовлених з

вище названих продуктів, що не зазнали
змін температури, зберігалися від 7 до 45
градусів.

Гірчак сахалінський (Polygonnum cuspi�
datum Сімейство: Гречані) � є одним з важли�
вих джерел ресвератрола і його глікозиду.
Зустрічається на Сахаліні, Курильських ост�
ровах і в Японії (острова Хоккайдо і Хонсю).
Росте на схилах гір.). Т. [6].

biopuls.info

Джерела:
1. Лечение «неизлечимой» болезни

http://gsidorov.info/articles/lechenie�neizlechi�
moj�bolezni.html (актуально на дату:
08.09.2014)

2. Статьи «Амигдалин», «Слива» или
«Prunus» � ВикипедиА � свободная энцикло�
педия (актуально на дату: 08.09.2014)

3. Сайты продавцы препаратов содержа�
щих витамин B17. (актуально на дату:
08.09.2014)

4. Статья «Медовое вино для лечения
рака.» Рецепт А. Р. Тарабана http://www.rak�
ynet.ru/medovoe_vino_dlya_lecheniya_ra�
ka.html (актуально на дату: 08.09.2014)

5. Диеты для полных и худых, подрубри�
ка «Практические рекомендации» �
http://www.astra�lit.com/altermed/nutriti�
on.htm#Профилактика рака (актуально на
дату: 05.10.2014)

6. Статьи «Ресвератрол», «Горец саха�
линский» � ВикипедиА � свободная энцикло�
педия (актуально на дату: 22.12.2014)

7. Книга «Витамины для чайников»
Хоббс Кристофер, Хаас Элсон � https://bo�
oks.google.by/books
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Десять заповідей батьківства

Ім’я Януша Корчака внесено у «святці»
світової педагогіки. З�під його пера вий�
шло дуже багато творів, у тому числі казки
для найменших, а головне – більше 20
книг, присвячених вихованню дітей. Серед
них особливе місце займає своєрідний ма�
ніфест гуманізму «Як любити дитину».

Ідеї Корчака не втратили актуальності й
сьогодні, адже нині його все більше й шир�
ше визнають як предтечу цілої низки педа�
гогічних течій, а корчаківське розуміння
прав дитини є вихідною точкою для бага�
тьох сучасних авторів. Найважливіші еле�
менти корчаківської концепції виховання
можна коротко сформулювати тезами:

• заперечення насильства – фізичного,
вербального, що є наслідком вікової пере�
ваги або посади;

• ідея виховної інтеракції між доросли�
ми, дітьми, що розширює дефініцію кла�
сичної педагогіки;

• впевненість, що дитина є людиною,
такою ж мірою, як і дорослий;

• принцип, що виховний процес має
брати до уваги індивідуальність кожної ди�
тини;

• віра, що дитина найкраще знає власні
потреби, прагнення й емоції, отже, вона по�
винна мати право на те, щоб дорослі врахо�
вували її думку;

• визнання за дитиною права на поша�
ну, незнання й невдачі, особистий простір,
власну думку й власність;

• переконаність у тому, що процес роз�
витку дитини – це тяжка праця.

У спадок нам Януш Корчак залишив ба�
гато дивних, добрих і повчальних книг. Ук�
раїнською видані його книги: «Пригоди ко�
роля Мацюся», «Дитя людське: Вибрані
твори», «На самоті з Богом. Молитви тих,
котрі не моляться», «Мацюсеві пригоди»,
«Як любити дітей», «Правила життя». У то�
му числі і десять заповідей для батьків, які
актуальні й сьогодні, через десятки років:

1. Не чекай, що твоя дитина буде така,
як ти, або як ти бажаєш. Допоможи їй ста�
ти собою, а не тобою. (Ми, іноді навіть не
помічаючи, намагаємося свої мрії втілити
в своїх дітях. Або змоделювати їх життя за

якимись своїми свідомими, чи підсвідоми�
ми стереотипами. Ми записуємо їх на ті
гуртки, на які ходили самі, або на які не
мали можливості ходити, хоча і дуже хоті�
ли. Ми спонукаємо їх отримувати ті про�
фесії, які подобаються нам, чи здаються
перспективними. Ми заохочуємо їх това�
ришувати з «підходящими» друзями. За�
буваючи про те, що це не наше життя, а їх�
нє. І вони можуть і повинні прожити його
так, як хочеться їм! Я не говорю, що мами
не мають спонукати, заохочувати своїх ді�
тей, записувати їх на різні гуртки. Ми зо�
бов'язані це робити. Але потрібно цікави�
тися тим, що хочуть самі діти.)

2. Не порівнюй дитину з іншою, а порів�
нюй саму із собою сьогодні, завтра, вчора.
(Потрібно говорити дитині про те, що вона
сьогодні вже навчилася робити те, чого вчо�
ра не вміла. «Ти у мене така розумниця – вже
навчилася сама зав'язувати шнурки». «Сьо�
годні в тебе вже вийшла красиво ця літера».
«Ти вже така охайна – прибираєш свої іграш�
ки.» «Ти позавчора була армагедончиком,
вчора� принцесою драконів, а сьогодні ти
вже� принцеса білих метеликів». Я, наприк�
лад, до цих пір пам'ятаю, як в 6�му класі, хоч
і навчалася на «5» (я ще ходила в школу в
той час, коли знання оцінювалися по 5�
бальній системі) один час писала диктанти, в
основному, на «4». Моя мама весь час мене
питала про оцінки. Коли я їй відповідала, що
отримала за диктант «4», то чула питання: «А
на скільки написала Ліля?». Так як вона пи�
сала диктанти майже завжди  на «5»,� то ме�
ні було що чути. Та одного разу я прийшла і
сказавши мамі черговий раз про свою «4» за
диктант, додала: «А Ліля написала на «3»! І
тут я почула мамину відповідь, яка тоді мене,
13�річну, ввела в «ступор». «Та мені однако�
во, на скільки написала твоя Лілька, мене ці�
кавить лише твоя оцінка!» Ось так! Іноді ми,
навіть самі, не помічаючи цього, порівнюємо
своїх дітей з іншими, ображаючи їх, та при�
виваючи їм купу комплексів.

3. Не вимагай від дитини платні за все,
що ти для неї робиш. Ти подарував їй життя –
як вона може віддячити тобі? Вона подарує
життя іншій дитині: це незворотний закон
вдячності. (Я говорю своїм дітям: «Ви мені
винні бути: живими, здоровими, щасливими!
А більше нічого ви мені не винні». Хоча у нас
є такий сімейний анекдот. Одного разу чоло�
вік розмовляв з донечкою про дітей. І вона
сказала: «Бачиш, як добре, що ми у тебе є,
буде кому в старості склянку води подати».
На що чоловік «розгнівано» відповів: «Я що
вас ростив, одягав, виховував для того, щоб
ви мені воду подавали?» «А що?» – запитала
розгудблена дочка. «Ну, як мінімум – склян�
ку «Хеннессі»! – була відповідь.

4. Не перекладай на дитину свої образи
й не ображай її, щоб на старості не їсти гір�
кий хліб. Бо, що посієш, те й пожнеш. (Я вва�

жаю, що дітей, їх потрібно любити і балувати
(в міру). А інакше, навіщо їх народжувати...

5. Не стався до її проблем зверхньо: тя�
гар життя дається кожному по силі. Будь
впевнений, їй її тягар не менший, аніж твій, а
може й більший – тому що в неї ще немає
звички. Замість того, щоб говорити дитині:
«Мені б твої проблеми!», потрібно розібра�
тися, що за неприємності у неї, а потім спро�
бувати допомогти. Адже, як ми вважаємо,
ми доросліші, розумніші, більш досвідчені...
А ще� згадайте своє дитинство і юність� коли
прищик здавався трагедією, а відсутність
друзів� кінцем світу.

6. Не принижуй! Це, я сподіваюся, зрозу�
міло і без коментарів.

7. Не карай себе, якщо не можеш чогось
зробити для своєї дитини. Карай, якщо мо�
жеш, але не робиш. В наш час, коли можли�
вості у всіх дуже різні, іноді піддаєшся пога�
ному настрою і думаєш: «Я не можу свою
дитину відвезти на заморський курорт, не
можу купити такі речі, як у Н., не можу забез�
печити закордонною освітою. І ще багато чо�
го не можу... Але поганий настрій проходить
і розумієш, що ти робиш для них не мало. Го�
туєш сніданки, випікаєш смаколики, заши�
ваєш зовсім непомітно дірку в улюбленому
рюкзаку, даруєш подарунки, переймаєшся
їхніми проблемами, вирощуєш для них еко�
логічно чисті фрукти і овочі, переш, приби�
раєш, прасуєш, підтримуєш у всіх починан�
нях... І це далеко не весь перелік...

8. Пам'ятай: для дитини зроблено недос�
татньо, якщо не зроблено все. Іноді так важ�
ко відірватися від комп'ютера, відкласти ці�
каву книгу, відмовитися від зустрічі... Я, зви�
чайно ж, не агітую за те, щоб відмовитися від
власного життя, чи почувати себе винною за
те, що приділила собі увагу. Але потрібно
займатися своєю дитиною, бо інакше, вибач�
те, повторюся� навіщо її «заводити».

9. Вмій любити чужу дитину: ніколи не
роби чужій те, що не бажав би, щоб інші зро�
били твоїй. Іноді поражаюся, як дехто із до�
рослих дозволяє собі ображати чужих дітей.
Я розумію, що іноді потрібно зробити заува�
ження, але...

10. Люби свою дитину будь�якою: та�
лановиту, невдаху, здібну чи неуспішну.
Коли спілкуєшся з нею, радій цьому, бо ди�
тина — це свято, яке зараз із тобою. Без
коментарів.

Книга Януша Корчака «Правила життя»
має стояти в кожній сімейній бібліотеці на
почесному місці. Прочитайте цю книгу
обов’язково: вона змінить ваші уявлення про
виховання дітей та поверне вас у дитинство,
щоб ви краще розуміли своїх дітей.

У 2012 році в Києві, в Усесвітній день ди�
тини – 20 листопада, на фасаді будинку №47
відкрили меморіальну дошку Янушу Корчаку

Ірина Іршак
psyportal.info
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Як можна допомогти дитині
добре поводитися:

Подавайте дітям приклад хороA
шої поведінки

Діти вчаться, наслідуючи поведінку дорос�
лих. Ваша поведінка — приклад для насліду�
вання.

Змінюйте оточення, а не дитину
Ліпше тримати цінні, крихкі та небезпечні

предмети у недоступних для дітей місцях, аніж
потім карати дітей за їхню природну цікавість.

Висловлюйте свої бажання
позитивно

Кажіть дітям, чого ви від них очікуєте, за�
мість того, чого НЕ бажаєте.

Висувайте реальні вимоги
Запитуйте себе, чи відповідають ваші ви�

моги віку дитини, ситуації, в якій вона опини�
лася. Ви маєте бути більш терпимими до ма�
леньких та хворих дітей.

Не надавайте надто великого
значення заохоченням і
покаранням

3 дорослішанням дитини покарання і заохо�
чення стають усе менш результативними. По�
яснюйте причину, яка впливає на ваше рішен�
ня. Прагніть до компромісу у спілкуванні зі
старшими дітьми, а з меншими — використо�
вуйте тактику переключення уваги.

Обирайте виховання без побиття
та крику

На початку крик та фізичні покарання мо�
жуть здаватися результативними, однак не�
забаром виявиться: щоразу ви змушені бити
все сильніше, щоб досягти бажаного резуль�
тату. Постійні докори є також шкідливими та
можуть призвести до тривалих проблем
емоційного характеру. Покарання не допо�
магають дитині виробити навички самокон�
тролю і поваги до інших. Дослідження дово�
дять, що вимоги дорослих часто видаються
дітям незрозумілими. Пам'ятайте: коли ди�
тина дістала ляпас, вона стає надто серди�
тою, знервованою та збудженою, тому не
може зрозуміти, за що і чому її покарано.

Допомагайте дітям поводитися
краще, даючи їм вибір

Не сперечайтеся з дитиною про справи, які
не мають великого значення. Дозволяйте їй
зробити вибір: нехай вона сама вирішує, у що
одягатися чи що їсти. Це попередить прояви
образи та непокори з боку дитини. Вона не
дорікатиме, що ви її постійно контролюєте.

Проявляйте свою любов
Саме любов є найважливішою потребою

всіх дітей і однією з основних передумов їх�
ньої позитивної поведінки. Батьківська любов
допомагає дитині формувати впевненість у
собі, викликає почуття власної гідності.

Прислуховуйтеся до того, що
говорить ваша дитина

Цікавтеся тим, що робить і відчуває ваша
дитина.

Визначте певні обмеження для дітей
Усі взаємостосунки, зокрема й ті, що буду�

ються на любові й довірі, потребують певних
обмежень. Пам'ятайте, що порушення діть�
ми будь�яких обмежень є для них природним
процесом пізнання, і не варто це розцінюва�
ти як прояв неслухняності. Діти почуваються
безпечніше, коли батьки також дотримують�
ся визначених ними обмежень.

Використовуйте сміх для того,
щоб розрядити напружену
ситуацію

Часом батьки бувають занадто серйозни�
ми. Це заважає їм сповна відчути радість
батьківства. Умійте побачити веселі моменти
й дозволяйте собі сміятися за кожної слуш�
ної нагоди.

Намагайтеся побачити світ
очима вашої дитини і зрозуміти її
почуття

Пригадайте, як ви почувалися, коли були
дитиною, і яким незрозумілим здавався вам
світ дорослих, якщо з вами чинили неспра�
ведливо.

Хваліть і заохочуйте дитину
Сподівайтеся, що дитина поводитиметься

добре, й заохочуйте її докладати до цього зу�
силь. Хваліть її за хорошу поведінку.

Поважайте свою дитину так, як
поважали б дорослого

Дозвольте дитині брати участь у прийнятті
рішень, особливо тих, що стосуються її.
Прислухайтеся до думки дитини. Якщо ви

змушені сказати дитині щось неприємне, по�

думайте, яким чином ви сказали б це дорос�

лому. Вибачайтеся, якщо вчинили непра�

вильно по відношенню до дитини.

Плануйте розпорядок дня дитини
Малі діти почуватимуться безпечніше, якщо

дотримуватимуться чіткого розпорядку дня.

Будьте послідовними в
дотриманні правил,
встановлених у вашій сім'ї

Намагайтеся виявляти певну гнучкість що�

до дотримання цих правил маленькими діть�

ми. Діти можуть бути введені в оману, якщо

одного дня правило виконується, а іншого —

відміняється.

Не забувайте про власні потреби!
Коли батьківство починає надто нагадува�

ти важку працю, і ви відчуваєте, що вам бра�

кує терпіння, приділіть трохи часу лише собі.

Робіть те, що приносить вам задоволення.

Якщо ви розумієте, що втрачаєте контроль

над собою і можете накричати на дитину, об�

разити, принизити чи вдарити її, залиште

дитину на кілька хвилин, порахуйте до деся�

ти і заспокойтеся.

І пам'ятайте: діти мають право
на позитивне ставлення до себе

Україна зобов'язалася дотримуватися

принципів Конвенції Організації Об'єднаних

Націй з прав дитини. У цій Конвенції виголо�

шено, що діти мають права, одним з яких є

право на захист від  будь�яких форм фізич�

ного і психічного насильства та навмисного

приниження. 
Ірина Іршак

Поради батькам: зарубіжний досвід
Кожен з батьків рано чи пізно стикається з труднощами у вихованні дітей. Найчастіше батьків непокоять
питання поведінки: що треба робити, щоб діти поводилися добре без примусу і покарань. Сподіваємо�
ся, що кілька порад із цього приводу від польських педагогів стануть у пригоді нашим читачам.
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Рослинам не подобається,
коли їх їдять

Нове дослідження показує, що рослини
«знають», що будуть з'їдені. І їм це не подо�
бається.

Дослідники з організації «Сучасний фер�
мер» ще кілька років тому виявили, що рос�
лини мають зачатки інтелекту. Але нове дос�
лідження Університету Міссурі показує, що
вони навіть можуть відчувати страх смерті. І
намагаються задіяти свої захисні механізми
для того, щоб уникнути своєї гіркої долі.

Дослідження проводилося на капусті
Arabidopsis � це один з різновидів брокколі. Її
часто використовують для різного роду нау�
кових експериментів, оскільки вчені вже
розшифрували її геном. Це до певної міри
спрощує спостереження за цими видами
живих організмів. В рамках свого експери�

менту дослідники спостерігали за тим, як гу�
сінь поїдає листя капусти, за допомогою
спеціальних приладів, які фіксують непоміт�
ні для людського вуха звукові коливання.

Виявилося, що капуста не тільки відчуває
біль, але і виділяє спеціальні гірчичні масла,
які мають слабку токсичність. А поява гусе�
ниці вона відчуває по шелесту її кінцівок. Так
рослина намагається запобігти своїй  смерті і
відігнати хижаків. Більш того, коли вчені від�
творювали спеціально для рослини в лабора�
торії ті ж звуки, які видає при русі гусениця,
то капуста тут же починала виділяти свою
«отруту» з метою відлякати комаху, яка, як їй
здавалося, вже почала її їсти. При цьому на
інші подібні вібрації Arabidopsis не реагує.
Тобто, по суті, рослина вміє розпізнавати зву�
ки хижаків і визначати, що, з того, що вона
чує, небезпечно, а що � ні.  «Ми також вияви�
ли, що коли рослину їдять комахи, в організ�
мі капусти відбуваються зміни в метаболізмі
клітин», � робить висновок Хайді Аппель,
Старший науковий співробітник Bond Life Sci�
ences Center Університету Міссурі.

❆❆❆

Як дурять туристів
Роблячи покупки за кордоном, можна

отримати не тільки почуття задоволення,
але й глибоко розчарування. А справа вся
в тому, що є країни, де туристів нещадно
обманюють, наживаючись на їх наївності і

довірливості. Нижче наведений перелік
держав з підвищеним ризиком. Опи�
нившись на їх землях, потрібно бути
надзвичайно уважним, обережним і не�
довірливим при спілкуванні з усміхне�
ними і послужливими продавцями. Не�
обхідно пам'ятати, що зовнішня добро�
зичливість не гарантує чесність і поряд�
ність. Це може бути всього лише маска,
під якою ховається справжня нечистоп�
лотна сутність.

Китай
Китай вже багато років вважається

батьківщиною різних підробок, які запо�
лонили весь світ. У магазинах цієї краї�
ни вам можуть підсунути штучний шовк,
видавши його за натуральний. Але роз�
пізнати обман досить легко. Потрібно
уважно розглянути шви і знайти стирча�
чу ниточку. Її слід відрізати і підпалити.
Від нитки із справжнього шовку буде
при цьому виходити запах горілої вов�
ни. Обвуглілу тканину можна буде легко
розтерти пальцями. А ось штучна нитка
почне плавитися і пахнути неприємним
запахом хімії.

Те ж саме можна сказати і про пер�
ли. Прилавки магазинів просто завалені
підробленими перлинами, але їх часто
видають за справжні. Красиві підробки
приємно пестять погляд, і недосвідчені
люди охоче їх купують, наївно вважаю�
чи, що набувають якісний товар. Тому
спочатку потрібно уважно оглянути пер�
ли, а вже потім віддавати за нього гро�
ші. У підробки поверхня ідеально глад�

ка, а натуральна перлина завжди трохи не�
рівна і зберігає в собі прохолоду. Якщо на�
туральний товар кинути на прилавок, то він
підскочить, як м'ячик. В ідеалі ж подібні ре�
чі потрібно купувати в солідних магазинах,
а не в маленьких торгових лавках, споку�
сившись на нижчу ціну.

І кілька слів про покупки вагового това�
ру. У Піднебесній на цінниках завжди вказу�
ється ціна за 500 г, а не за кілограм. Це за�
гальноприйняте правило. Ніякого обману тут
немає.

Гонконг
У Гонконгу туристам подобається купу�

вати комп'ютери, ноутбуки, планшети, фото�
апарати. Цим прекрасно користуються не�
добросовісні продавці. Тактика у них відпра�
цьована і ефективна. До туриста підходить
людина і цікавиться, що він шукає. Коли той
каже про своє сокровенне бажання, то особа
запитувача освітлюється непідробною радіс�
тю. Потенційному покупцеві повідомляється,
що потрібна річ є в крамниці, вхід до якої
знаходиться зовсім поруч, причому ціна на
товар дуже навіть приваблива.

Коли турист опиняється в магазині, то у
нього відразу ж беруть гроші, а один з про�
давців відправляється на склад, щоб при�
нести потрібну річ. Однак час іде, а посиль�
ного все немає і немає. Тим часом «жертві»
починають показувати інші моделі. Це, як
правило, залежаний товар, який вже ніхто
не купує. Але турист про це не знає, а речі
всіляко розхвалюються. Зрештою, поку�
пець втомлюється чекати зниклого посиль�
ного. Він купує те, що йому настійно реко�
мендують, тим більше, що гроші вже відда�
ні. Можна, звичайно, вимагати гроші назад,
але це нерви і втрачений час.

Індія
В Індії широко поширений продаж до�

рогоцінних каменів. Конкуренція серед
продавців дуже висока, і кожен з них на�
магається всіма правдами і неправдами
збути товар. Приміром, існує наступна схе�
ма: до туриста прямо в готелі підходить
людина і довірливо повідомляє, що він є
торговцем камінням, але його ліміт пере�
везення товару через кордон вичерпаний.
Тому він просить перевезти камені в іншу
країну, а там їх вже забере покупець.

Але є одна маленька деталь. За камені
потрібно віддати гроші відразу. Зате поку�
пець викласть за них набагато більшу суму.
В принципі, справа вигідна. Турист погод�
жується, забирає товар, оплачує його і ле�
тить до себе на батьківщину. Але його ніх�
то не зустрічає, а в комісіонці повідомля�
ють, що камені є звичайним склом.

Гумореска «ПЛЬОТКИ»
Встала м нині, до � схід сонця, бо прийшла субота �
Вмила м писок*, чисто руки, почалам роботу.
Господарку обходила, корову здоїла,
Боже милий! � вже полуднє*, а я ше не їла.
Помастила кусок хліба повидлом з малини,
Горнє* кави з молоком � маю трохи сили.
Заперламсі я до кухні, борщу наварила,
Пляцок з ябками печу, пирогів зліпила.
А би мали нині всі добре сі наїсти,
Замісила м хліба ше, на дріжджовім тісті.
Поставила м на теплІ, най си підкисає,
Чую... хтось мі кличе там, з дороги гукає.
А то моя коліжанка, сусідка Мариська,
Тута в селі про всіх знає, як стара Ориська.
То такі вже дві пльоткарки, най їх качка копне,
Як не збрешут, не добавлют, то і «пес не здохне.»
Стала м хвилю говорити, послухати пльотки,
За єдну поважну пані, за коханця й портки*.
Так їм з нею постояла, за хліб їм забула,
А як їм си* пригадала, то мнов* хмара здула.
Залітаю я до кухні, а там...кара Божа,
Тісто моє по всій кухни, зацвіло, як рожа.
Розлізлосі по столі, потім по підлозі �
То ми треба було, глупій*, бути на дорозі.
Зачала м го я збирати, до купи ліпити,
А вно лізе через верх � не можу вмостити.
Засапала м сі, вслабла*, впріла... поти мі залєли,
Шось, чи ради му не дам, до тої холєри.
А, як ради му дала, давай то всьо мити,
Ото маю кару Божу... жим мала спочити.
То вам кажу, добрі люди, би менше робити,
Нема чого чужі кости, без потреби мити.
(Писок � лице, полудеє � обід, горнє � кружка,
портки � штани, ям си � я собі, мнов � мною, глупій
� дурній, вслабла � замучилася).

Олександра Федорук
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Єгипет
А як обманюють туристів в Єгипті? Для

місцевих жителів це вже стало своєрідним
хобі. Поширений обман пов'язаний з папіру�
сом. Він вважається популярним сувеніром, і
приїжджі його охоче купують. Тому існує
безліч підробок, які видають за справжній
папірус. У крамниці з підробленим товаром
заманюють таксисти або хелпери, що тов�
пяться на вулицях. Головний їх козир � низь�
ка ціна. Багато туристів клюють на такий  не�
хитрий  прийом і опиняються в програші.
Справжній папірус вартує не менше 12�15
доларів. А купувати його потрібно в спеці�
альних магазинах, де видається сертифікат.
Цей папірець дуже важливий, бо його мо�
жуть зажадати митники.

Чехія
У Чехії шахраюють нітрохи не гірше,

ніж в азіатських країнах. Особливо це сто�
сується супермаркетів. Якщо у візку багато
товарів, то на касі можуть елементарно об�
рахувати. Пиво стоїть на полиці за однією
ціною, а в чеку воно вже виявиться зовсім
з іншою. Можуть навіть завищити кількість
пляшок. Якщо покупець таке помітить, то
касир завжди може послатися на втому і
неуважність.

Куба
Куба славиться своїми сигарами. Їх ку�

рять всі кубинці, але при цьому чомусь жи�
вуть дуже довго. У цій країні тривалість
життя одна з найвищих у світі. Може тому
кубинські сигари користуються такою по�
пулярністю у приїжджих. Однак тільки оди�
ниці з них розуміються на тютюні. Основна
маса туристів абсолютно не розбирається в
цьому екзотичному товарі. Тому  все одно
з'явиться бажання всучити підробку недос�
відченим покупцям.

Таке практикується повсюдно. Людям
продають підроблені сигари прямо на вули�
цях або в дешевих крамницях. При цьому по�
купці ще й дякують за відвертий тютюновий
непотріб. Щоб не опинитися в числі ошука�
них туристів, потрібно йти в спеціалізований
магазин. Самий же надійний спосіб � купува�
ти запашний тютюн прямо на тютюнових
фабриках. У них є власні магазини, розташо�
вані поряд з виробничими корпусами.

Купуючи сигари поштучно, потрібно поп�
росити продавця розкрити коробку у вашій
присутності. На ній повинен стояти гарантій�
ний знак зеленого кольору. Усередині короб�
ки кожен шар сигар відділений від іншого
платівкою з кедра. Ці пластинки в точності
збігаються з розміром коробки.

Здача
У висновку слід зауважити, що в бага�

тьох країнах виникають проблеми зі здачею.
У продавця, як правило, не виявляється
дрібних купюр, щоб відрахувати їх в обмін на
велику. Помічник біжить міняти банкноту і
зникає. Але чекати кілька годин готовий не
кожен. Таким способом покупця змушують
добрати товар на віддану суму грошей. А як�
що здача невелика, то людина просто йде. У
подібних ситуаціях треба говорити, що пря�

мо зараз зателефонуйте в поліцію. Потрібні
купюри тут же знайдуться. Саме ж розсудли�
ве � мати з собою якомога більше дрібних
грошей. У цьому випадку прогулянка по ма�
газинах буде у багато разів приємніша.

❆❆❆ 

Найрозумніші тварини в світі
Те, що примати добре навчаються � ми

знаємо. Виявляється крім них, досить ро�
зумними є свині, відмінно розуміють людину
собаки, підтверджують свої розумові здіб�
ності дельфіни.

Серед домашніх тварин найрозумнішими,
як би це дивно не видавалося, є свині. Їх рівень
інтелекту порівнянний з інтелектом собак і кі�
шок. Більше того, виконуючи ті чи інші завдан�
ня, свині підтверджують, що вони перевершу�
ють по розумовим здібностям котів й собак.
Вони досить швидко розуміють принцип ро�
боти дзеркала і з задоволенням розглядають
своє відображення. Проте вчені не можуть від�
повісти, чи ідентифікують свині своє відобра�
ження із собою, як це роблять мавпи.

Відомо, що свині досить швидко звика�
ють до певного розпорядку дня. Вони відчу�
вають час і незадовго до годування почина�
ють хвилюватися. Так само їх легко дресиру�
вати. Свиню можна назвати однією з най�
більш охайних тварин. При наявності чисто�
го сухого місця, вона ніколи не ляже на
брудне. У США нерідко можна бачити свиней
в якості домашніх улюбленців.

Відомо, що собака була одомашнена орі�
єнтовно  10 000 років тому. Саме собак нази�
вають найбільш розуміючими тваринами. Во�
ни здатні розрізнити двісті п'ятдесят слів й
жестів, розуміють рахунок до п'яти і навіть
здатні до найпростіших математичних дій.
Іноді здається, що собака розуміє буквально
дослівно все, що говорить господар, проте це
ілюзія. Насправді, вона не розуміє, а сприй�
має нашу мову. Знаючи більше двох сотень
слів, ця тварина не здатна зрозуміти їх, ув'яза�
ти сенс відразу декілька таких слів в одне ці�
ле. Друг людини здатний вловити емоційне
забарвлення сказаного, зрозуміти інтонацію.

Незважаючи на розум собаки все ж за�
лишаються тваринами. Собачий розум від�
стає від людського на величезну дистан�
цію, однак, почуття цієї тварини ті ж, що у
людини. При прийнятті рішення в першу
чергу собака керується саме своїми почут�
тями. Відомо, що чим більше господар і со�
бака пов'язані емоційно, тим більше вона
«розуміє» свого господаря.

Про дельфінів і їх розум написано чима�
ло. Є думка, що вони є самими розумними
тваринами. У середині двадцятого століття,
коли почалося їх вивчення і дресирування,
отримані результати здивували дослідників,
дресирувальників і вчених. Деякі висловлю�
вали думку, що їх розум порівняний з розу�
мом людини. Мозок дельфіна більший, ніж
людський Відомо, що в середньому вага
мозку людини � один кілограм чотириста
грамів, а середня вага мозку дорослого
дельфіна � один кілограм сімсот грамів. В їх�
ньому мозку в два рази більше звивин, од�
нак, в його кубічному сантиметрі нейронів
набагато менше, ніж у мозку примата.

Дельфін ніколи не спить повністю. У цьо�
му його мозок абсолютно унікальний. Спить
то його ліва, то його права півкуля – по черзі.
У дельфінів дуже складна мова. Людина не�
давно навчився частково її розуміти.

Подібно людям, дельфіни живуть соці�
альним життям. Щоб навчити своїх дітей
всім особливостям життя в дельфіновому
соціумі, самка протягом кількох років після
народження їх опікує.

У десятці найрозумніших тварин планети
перші 6 місць займають примати � це мавпи,
шимпанзе, гібони, орангутанги, бабуїни й го�
рили.  Даний список був складений біологом
Едвардом Вілсоном. Найрозумнішим серед
приматів, на його думку, є шимпанзе.

У приматів дуже складний і великий мо�
зок. Вони здатні до створення складної куль�
тури, і навіть в деякій мірі вміють контролю�
вати своє оточення. В результаті тривалих
спостережень стало ясно, що всі примати
вільно спілкуються з представниками свого
виду, що говорить про розвиток певних мов�
них навичок. В результаті експериментів,
спрямованих на виявлення того, чому можна
навчити мавп, було зроблено багато цікавих
висновків. Тих приматів, які не боялися змій,
навчили їх боятися. Для цього їх змусили
слухати страшні і гучні звуки, що видаються
зміями. Найдивовижніше, що мавпи, які не
боялися змій, а лише спостерігали за переля�
ком інших мавп, теж почали їх боятися.

Вчені довели, що мавпу, подібно до лю�
дини, можна навчити добре плавати. Відомо,
що такі мавпи як шимпанзе, захоплено нас�
лідують людину.  Вони можуть навчитися їс�
ти ножем і виделкою. Багато видів приматів
здатні навчитися розмовляти мовою жестів,
якою спілкуються глухонімі.  Кількома де�
сятками знаків вони можуть опанувати всьо�
го за кілька місяців.

Є кілька думок щодо того, яка тварина
на світі сама найрозумніша. Найчастіше
найрозумнішими вважають мавп, причому
на першому місці знаходиться шимпанзе й
горила. А ось здатності орангутангів доки
вивчені недостатньо, однак, є припущення,
що вони цілком можуть «посунути» навіть
шимпанзе.  Інша думка � найрозумніші це
дельфіни. Підстави для такого висновку є.
По�перше, звивин в корі головного мозку у
них в два рази більше, ніж у людей. Ну а
по�друге, дельфіни вміють керувати своїм
мозком набагато краще людини. Адже ніх�
то з живих істот не здатний змусити пра�
цювати то праву, то ліву півкулі.

3varta.com.ua
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Скумбрія в сметані
В нашій родині полюбляють рибу.

Однією з цих улюблених страв, є скумбрія в
сметані.

Ось рецепт:

Нам знадобиться:

Скумбрія 2 шт
Цибуля 1 шт
Морква 1 шт
Сметана 2�3 ст. л.
Тертий корінь імбиру 1 ч.л.
Сіль, перець, пряні трави за смаком.

Вся робота триватиме менше години.
Тобто цей рецепт з категорії «Швидко,
смачно, легко».

1. Розморожуємо скумбрію. Відрізаємо
голову та вичищаємо нутрощі.

2. Ретельно миємо почищену рибу.

3. На пательні з невеликою кількістю
олії трохи підсмажуємо порізану цибулю та
натерту моркву.

4. Готуємо сметанний соус. В мисочці
змішаємо сметану, сіль, перець, пряні тра�

ви, 1 чайну ложку натертого кореня імбиру
та цедру лимона.

5. Рибу можна готувати цілою, але го�
тову її важко нарізати, у мене інколи не гар�
но виходить. Тому я ріжу на шматочки ри�
бу сирою та гарненько змащую сметанним
соусом.

6. У форму для запікання викладаємо
половину підсмаженої цибулі з морквою.
Потім викладаємо шматочки риби і накри�
ваємо її залишками цибулі та моркви.

7. У духовці риба запікається 30�45
хвилин.

8. Подаю страву на стіл прикрашеною
зеленню. Смачного!

Смачного!

Ольга Білоножко

Горішні Плавні

Медовий чай з обліпихою
Не новина, що обліпиха – це джерело ві�

тамінів. У ній вдвічі більше корисного вітамі�
ну С, ніж у цитрусових, наприклад. Крім того,
вона містить антиоксиданти та поліненаси�
чені жирні кислоти, які відповідають за здо�
ровий і молодий вигляд шкіри.

Чай з обліпихи і меду вважається потуж�
ним антидепресантом. Крім того, обліпиха
лікує застуду та заряджає енергією.

Для приготування напою потрібно:
жменя (100 г) обліпихи, півлітри води та

2 столові ложки меду.

То ж до справи: Обліпиху добре проми�
ти, більшу частину ягід потовкти (можна в
ступці, можна ложкою у глибокій посудині).

До обліпихового пюре додати ягоди, що
залишились. Залити окропом і дати настоя�
тися протягом 7�10 хвилин.

Щоб мед не втрачав корисні властивос�
ті, його рекомендується додавати безпосе�
редньо перед вживанням або намазати на
булочку або пиріжок та запивати цим чаєм.

Примітка: якщо ви перемерзли чи пі�
дозрюєте, що у вас застуда, до 0,5 л гото�
вого напою треба додати чайну ложку тер�
того імбиру.  Пити кожні 2 години.

На здоров’я!
❆

СМАЧНОГО

Рецепт ягідного вина

Для цього напою підходять усі ягоди які є
в вашому саду, городі чи в лісі. Якщо ягоди
з кісточкою тобто – вишня, черешня, слива,
абрикоса і т.д. – кісточку видалити, при зап�
равці в банку:

1 склянка кип’яченої води;
1 склянка цукру – розчинити в воді і про�

холодити;
1 склянка домашньої горілки;
1,5 склянки ягід.
Все всипати в банку і закрити капроно�

вою кришкою. Хай чекає достигання іншої
ягоди. Можна додавати зразу кілька пор�
цій. Після додавання останньої порції хай
ще настоїться приблизно 1 місяць. Можна
ще додати сухих травок – м’яту, чебрець,
материнку чи інші. Трави настоювати 1 до�
бу і процідити та розлити в ємності. Дуже
смачно і корисно!

Лада

Готуємо разом з Ольгою Білоножко,
що з міста Горішні Плавні
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ПЦ " Український подіум"

 +38 044 572-45-46, 067 509-06-78

 www.handmade-expo.com.ua

28  лютого -
3  березня

    

HANDMADE-Expо
  XХVII Міжнародна оптово-роздрібна виставка

генеральний
партнер

Авторські роботи майстрів 
Вишиванки и етносувеніри
Товари для творчості
Майстер-класи

ПЦ " Український подіум"

 +38 044 572-45-46, 067 509-06-78

 www.handmade-expo.com.ua

й

майстрів 
сувеніри
сті
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